
 

 

 

 

Referat af Vintermøde og Valghandling til DBU’s organer 2022 

 

Tirsdag d. 8. februar 2022 kl. 15:00 afholdtes Divisionsforeningens Vintermøde og valghandling til 
DBU’s organer for generalforsamlingen i Divisionsforeningen og for Herre DM klubbernes repræ-
sentanter i DBU’s Repræsentantskab.  

Mødet blev afholdt på Nature Energy Park i Odense, og som et nyt tiltag, i forbindelse med ræk-
kemøder i henholdsvis 3F Superliga, NordicBet Liga samt 2. og 3. Division.  

Valghandling til DBU’s organer var integreret som selvstændigt møde under pkt. 4 a ii) og pkt. 4 a 
iii): 

 

Ad pkt. 1: Valg af dirigent 

Divisionsforeningens formand Thomas Christensen bød velkommen til dagens møder og foreslog 
på bestyrelsens vegne Gert Eg som dirigent. 

Gert Eg takkede for valget, hvorefter han uden indvendinger konstaterede, at vintermødet og DBU-
valgmødet var lovligt forsamlet i henhold til foreningens vedtægter og DBU’s valgcirkulære. Der 
blev herefter foretaget navneopråb, og det kunne konstateres, at der var 45 ud af 48 medlemsklub-
ber i Divisionsforeningen fremmødt. 

 

Ad pkt. 2: Divisionsforeningen aktiviteter i efteråret 2021 

Divisionsforeningens bestyrelse aflagde beretning for efteråret i Divisionsforeningen ved formand 
Thomas Christensen. 

Der var ingen bemærkninger til halvårsberetningen. 

Brøndby, d. 10. februar 2022 



 

 2 

 

Ad pkt. 3: Indkomne forslag: 

Ad pkt. 3 a: Forslag til DBU’s Repræsentantskab 

Der var ikke indløbet forslag til DBU’s Repræsentantskab.  

DBU’s Repræsentantskabsmøde afholdes søndag d. 6. marts 2022 i Silkeborg.  

Ad pkt. 3 b: Øvrige forslag 

Der var ingen øvrige forslag.  

 

Ad pkt. 4: Indstilling/valg til DBU’s organer, herunder: 

Ad pkt. 4 b: DBU’s bestyrelse 

Ad pkt. 4 b i: Valg af næstformand for eliten  

I henhold til DBU’s love skal der i ulige år ske valg af næstformændene for hhv. bredden og eliten 
i DBU. Næstformanden for eliten vælges i fællesskab af de medlemmer af repræsentantskabet, som 
klubberne i Kvinde-DM og Herre-DM turneringerne har indvalgt i repræsentantskabet for den 
kommende periode.  

Næstformand for eliten og formand for Divisionsforeningen, Thomas Christensen fra OB er på 
valg i 2023.  

Ad pkt. 4 a ii: Valg af et bestyrelsesmedlem  

I henhold til DBU’s love skal der i lige år ske valg af et bestyrelsesmedlem i DBU’s bestyrelse, 
forudsat at Divisionsforeningens formand er valgt som næstformand for eliten. Som bestyrelses-
medlem kan kun vælges personer, som på tidspunktet for deres tiltrædelse vil være medlemmer af 
repræsentantskabet. 

Bestyrelses- og repræsentantskabsmedlem Claus Christensen fra Silkeborg IF blev uden modkan-
didater genvalgt som medlem for Divisionsforeningen i DBU’s bestyrelse. 
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Ad pkt. 4 a iii: Valg af suppleant for bestyrelsesmedlemmet 

Der skal foretages valg af suppleant for bestyrelsesmedlemmet. Som suppleant kan kun vælges 
personer, som på tidspunktet for deres tiltrædelse vil være medlemmer af repræsentantskabet.  

Repræsentantskabsmedlem Niels Kruse fra FC Fredericia blev genvalgt som suppleant for Claus 
Christensen i DBU’s bestyrelse. 

 

Ad pkt. 4 b: Udvalg 

Komiteen for professionel Fodbold 

I henhold til DBU’s love skal Divisionsforeningen årligt vælge 5 repræsentanter, udover næstfor-
manden for eliten, i DBU’s Komité for Professionel Fodbold. Bortset fra formand og næstformænd 
må komitéens medlemmer ikke samtidigt være medlemmer af DBU’s bestyrelse.  

Alle 5 repræsentanter herunder blev genvalgt: 

1) Søren Kristensen, FC Nordsjælland  
2) Carsten V. Jensen, Brøndby IF 
3) Søren Pedersen, Randers FC 
4) Per Rud, HB Køge  
5) Torben Oldenborg, AB 
 
Derudover deltager Thomas Christensen, som formand for komitéen, i egenskab af næstformand 
for eliten i DBU. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans 

I henhold til DBU’s love skal der årligt på repræsentantskabsmødet vælges 7-9 medlemmer af 
Fodboldens Disciplinærinstans.  

De nuværende medlemmer indstillet af Divisionsforeningen er:  

1) Jesper Hansen, OB 
2) Carsten V. Jensen, Brøndby IF 
3) Lars W. Knudsen, Randers FC 
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4) Kim Garde Madsen, Hvidovre IF 
 
For den kommende periode udtræder Jesper Hansen, OB, af Fodboldens Disciplinærinstans. Som 
ny kandidat til Fodboldens Disciplinærinstans indstillede bestyrelsen Niels Erik Søndergård, AC 
Horsens.  
De 3 første repræsentanter herunder blev genvalgt, og Niels Erik Søndergård, AC Horsens blev 
valgt ind som ny repræsentant.  
 
Dermed indstilles følgende 4 repræsentanter til valg på DBU’s repræsentantskabsmøde: 
 
1) Stig Pedersen, FC Fredericia 
2) Lars W. Knudsen, Randers FC 
3) Kim Garde Madsen, Hvidovre IF 
4) Niels Erik Søndergård, AC Horsens 
 
 

Ad pkt. 5: Eventuelt 

Der gøres opmærksom på, at Divisionsforeningens generalforsamling afholdes lørdag d. 10. sep-
tember 2022. 

Gert Eg konstaterede, at der ikke var yderligere til punktet, hvorefter han takkede af og overlod 
ordet til foreningens formand Thomas Christensen. 

Thomas Christensen takkede på den samlede bestyrelses vegne for god ro og orden. Herefter kon-
staterede Thomas Christensen den formelle del af generalforsamlingen for afsluttet. 

 

Indlæg 

Som årets indlæg var komiker Jacob Taarnhøj inviteret til at give alle lidt visdomsord med på ve-
jen.  

 

Tiltrådt den _________________________ 
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__________________________  ____________________________ 

Thomas Christensen    Torben Oldenborg 

 

 

__________________________  ____________________________ 

Claus Christensen   Gynther Kohls  

 

 

__________________________  ____________________________ 

Kristian Nielsen    Bøje Holmsgaard Lundtoft 

 

 

__________________________  _____________________________ 

Per Rud     Daniel Rommedahl 

 

 

__________________________ 

Jacob Nielsen 
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