
Love for Midtjysk Fodbolddommerklub 

§ 1. Navn. 
1.1 Klubbens navn er Midtjysk Fodbolddommerklub. Forkortet MJFDK. 
1.2 Klubbens hjemsted er den til enhver tid valgte formands adresse. 
1.3 Fodbolddommerklubben er en sammenslutning af Viborg Fodbolddommerklub, der er 
stiftet den 7. februar 1937 og Skive Fodbolddommerklub, der er stiftet den 27. juni 1947. 
1.4 Sammenslutningen har virkning fra 1. januar 2006. 

§ 2 Formål. 
2.1 Klubbens formål er at sikre attraktive rammer og vilkår for udøvelse af 
fodbolddommergerningen, gennem målrettet arbejde indenfor rekruttering, fastholdelse og 
udvikling af fodbolddommere i klubbens virkeområde. 
2.2 Gennem aktiviteter og medlemsfordele – såvel fagligt som socialt – vil MJFDK være 
samlingspunkt og medlemsklub med et stærkt netværk, fælleskab og klubånd for 
fodbolddommere i virkeområde.  
2.3 MJFDK vil støtte og hjælpe den enkelte dommer uanset niveau, både i den 
dommerfaglige udvikling og hvor medlemmerne ellers må have behov for støtte, vejledning og 
udvikling i dommergerningen. 
2.4 MJFDK vil gennem seriøsitet, synlighed, faglighed og troværdighed, søge indflydelse og 
samarbejde med fodboldfaglige organisationer med det formål at sikre bedst mulige rammer 
og vilkår for fodbolddommere. 

§ 3 Tilhørsforhold. 
3.1 Klubben er tilsluttet Dansk Fodbolddommer-union (DFU). Denne unions love og regler er 
gældende for klubben, herunder unionens Code of Conduct. 

§ 4 Medlemmer (ind – og udmeldelse). 
4.1 Som medlem kan optages enhver, der har bestået en af Dansk Boldspil Union (DBU) 
godkendt prøve for fodbolddommere, dog kan den pågældende kun være medlem af en 
dommerklub. 
4.2 Ansøgning om optagelse indsendes til formanden og behandles af bestyrelsen på 
førstkommende møde. 
4.3 Udmeldelser sker ved henvendelse til kassereren, og evt. restance skal være indbetalt 
inden flyttebevis udstedes. 
4.4 En enig bestyrelse kan udnævne medlemmer, der har ydet en stor indsats for Midtjysk 
Fodbolddommerklub, til æresmedlemmer. 
4.5 Æresmedlemmer er kontingentfrie, hvilket også gælder æresmedlemmer af DFU. 

§ 5 Forpligtigelser. 
5.1 Klubbens medlemmer, herunder bestyrelsen: 
• Hæfter ikke personligt for indgående forpligtigelser fra klubbens side, alene klubben 

hæfter med de rådige midler. 
• Har ikke nogen økonomisk forpligtigelse udover kontingentet – og kampgebyret. 
• Har ikke krav på nogen del af foreningens midler/udbytte af nogen art. 

§ 6 Kontingent og kampafgift. 
6.1 Kontingentet fastsættes af bestyrelsen og betales helårligt forud, hvert år i januar måned. 
6.2 I særlige tilfælde kan bestyrelsen meddele et medlem kontingentfrihed. 
6.3 I kampafgift betales et af bestyrelsen fastsat beløb, såfremt bestyrelsen finder det 
nødvendigt. 
6.4 Kampafgiften opkræves af kassereren og skal være betalt inden seneste rettidige 
betalingsdato. 



6.5 Restance af kampafgiften udelukker tildeling af kampe, administreret af MJFDK og 
kan jf. § 7, stk. 7.3 medføre bortfald af medlemskab. 
6.6 Bestyrelsen kan sende fordringen til inkasso, og udgifterne herved pålægges skyldneren. 

 
§ 7 Eksklusion. 
7.1 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der ved sin optræden eller ved skriftlige 
tilkendegivelser, efter bestyrelsens opfattelse, ikke har udvist den for en fodbolddommer 
fornødne selvbeherskelse og etik. 
7.2 I forbindelse med eksklusion skal medlemmet forinden have lejlighed til at fremføre sine 
argumenter. Er disse fremført på et møde, skal der udarbejdes referat. 
7.3 Eksklusionen kan indbringes for førstkommende generalforsamling, hvor afgørelsen 
træffes med almindeligt flertal. 
7.4 Bestyrelsen kan ophæve en eksklusion, der ikke er besluttet eller godkendt af en 
generalforsamling. 
7.5 Et medlem kan endvidere ekskluderes direkte af en generalforsamling, når dette 
besluttes af mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer. Forslag om eksklusion skal 
optages som et særskilt punkt på dagsordenen. 
7.6 Et medlem, der er ekskluderet ved en generalforsamlingsbeslutning, kan kun 
genoptages ved en ny generalforsamlingsbeslutning. 
 

§ 8 Generalforsamling. 
8.1 Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. 
8.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. februar og indvarsles senest 
14 dage forinden, på MJFDK’s hjemmeside, eller ved udsendelse af skriftlig meddelelse.  
8.3 Forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde 
senest 8 dage for generalforsamlingen. 
8.4 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. 
8.5 Såfremt det årlige kontingent er betalt, har medlemmet stemmeret, og beslutninger 
træffes ved almindelig stemmeflertal, bortset fra lovændringer som kræver 2/3 flertal af de 
fremmødte stemmeberettigede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Såfremt et medlem 
kræver det, skal en afstemning være skriftlig. 
8.6 Bestyrelsesforslag til vedtægtsændringer skal fremgå af indkaldelsen til generalforsam-
lingen. 
8.7 Forslag til vedtægtsændringer fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 
den 1. december året forinden, så disse forslag kan fremgå af indkaldelsen.  
8.8 Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Formanden aflægger beretning. 
3. Kassereren gennemgår det reviderede regnskab. 

Kassereren fremlægger det kommende års budget. 
4. Beretning fra MJFDK’s udvalg. 
5. Behandling af indkomne forslag. 
6. Valg til bestyrelsen: 

Ulige år: Lige år:  
Valg af formand Valg af Kasserer 
1 Bestyrelsesmedlem 2 Bestyrelsesmedlemmer 
1 Bestyrelsessuppleant 1 Bestyrelsessuppleant 
1 Revisor 1 Revisor 
1 Revisorsuppleant 1 Revisorsuppleant 

7. Eventuelt 
Bestyrelsen skal optage referat af generalforsamlingen. 



§ 9 Ekstraordinær generalforsamling. 
9.1 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 10 dages varsel, når bestyrelsen 
finder anledning hertil, eller når mindst 1/3 af medlemmer skriftligt fremsætter begæring 
herom med angivelse af de spørgsmål, der ønskes behandlet. 
9.2 På den ekstraordinære generalforsamling skal der vælges en dirigent og der kan kun 
behandles de på dagsordenen anførte sager. 
9.3 Beslutninger kan kun vedtages med 2/3 flertal, af de fremmødte medlemmer. 

§ 10 Bestyrelsen. 
10.1 Klubben ledes af en på en generalforsamling valgt bestyrelse og består af: 

1 Formand 
1 Kasserer, 
3 Bestyrelsesmedlemmer 
2 Bestyrelsessuppleanter 
2 Revisorer 
2 Revisorsuppleanter 

10.2 Bestyrelsen konstituerer sig efter hvert valg med en næstformand, sekretær og 
repræsentanter til øvrige udvalg. 
10.3 Formanden eller 2 medlemmer kan indkalde til bestyrelsesmøder. 
10.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis mindst 3 medlemmer er mødt. 
10.5 Enhver bestyrelsesbeslutning kræver, at mindst 3 medlemmer stemmer for. 
10.6 Der optages beslutningsreferater af alle bestyrelsesmøder, og referaterne, der skal 
godkendes af formanden, udsendes til bestyrelsesmedlemmerne. 
10.7 Fratræder et bestyrelsesmedlem i utide indkaldes suppleanten, og bestyrelsen 
konstituerer sig indtil næste ordinære generalforsamling, hvor et nyt bestyrelsesmedlem 
vælges for den resterende valgperiode. 
10.8 Bestyrelsen nedsætter alle udvalg og bestemmer disses sammensætning og 
funktionsperiode. 

§ 11 Kampfordeling 
11.1 Bestyrelsen udpeger kampfordeler, til kampe administreret af MJFDK, og fastsætter 
bestemmelserne for dennes virke. 
11.2 Aflønning fastsættes ved aftale mellem kampfordeler og bestyrelsen. 
11.3 En kampfordeler, kan ikke være medlem af bestyrelsen, være suppleant, revisor eller 
revisorsuppleant. 

§ 12 Regnskab og revision 
12.1 Klubbens regnskabsår er kalenderåret 
12.2 Kassereren forelægger regnskab og status for revisorerne senest 14 dage for den 
ordinære generalforsamling. 
12.3 Regnskabet skal være forsynet med revisorers påtegning og forelægges den ordinære 
generalforsamling i året efter regnskabsåret. 
12.4 Medlemmer af bestyrelsen kan ikke være revisor eller revisorsuppleant. 

§ 13 Ændringer af lovene og opløsning 
13.1 Ændringer af klubbens love kan kun ske, hvis mindst 2/3 af de fremmødte 
stemmeberettigede medlemmer på en generalforsamling stemmer herfor. 

 13.2 En total opløsning af klubben kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling, og   
 kun når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor.  
 13.3 Såfremt de 2/3 ikke kan opnås, indkaldes til en ny ekstra ordinær   
 generalforsamling. Her afgøres stemmeafgivelsen ved simpelt flertal. 
13.4 Ved en total opløsning, benyttes klubbens midler til socialt arrangement for klubbens 



medlemmer. 
13.5 For at en eventuel sammenlægning til en større fodbolddommerklub kan vedtages, skal 
mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på en ordinær eller en 
ekstraordinær generalforsamling stemmer herfor. Ved en sådan sammenlægning vil klubbens 
aktiver blive overført til den nye klub.  

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 25. Januar 2016.  

 

Navn Adresse Postnr. By 

Dirigenten: 

Formanden: 

Kassereren: 

Bestyrelsesmedlem: 

Bestyrelsesmedlem: 

Bestyrelsesmedlem: 

Revisor: 

Revisor. 
 

 


