
  

 

Referat af ekstraordinært delegeretmøde onsdag den 18-01-2023 kl. 19.00 afholdt i Vissenbjerg Storkro, 

Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg, Danmark  

  

1. Valg af dirigent blev formand for ordensudvalget Bjarne Nigaard. 

 

2. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring nr. 1: 

 

Motivation: Det er op til delegeretmødet at vurdere, om en person kan vælges til DFUs bestyrelse, samtidig med, at 

denne bestrider et lokalt tillidshverv hos et medlem af DFU. Med den nuværende generelle begrænsning, kan 

delegeretmødet ikke foretage en konkrete demokratisk vurdering af en kandidats egnethed ud fra en samlet 

betragtning. Der er ikke saglig begrundelse for at opretholde bestemmelsen, idet der ikke i sig selv er 

interessekonflikt i at være en del af både DFUs ledelse og et medlems ledelse.  

4.2 foreslås slettet. Øvrige efterfølgende sektioner i samme afsnit får nyt nummer i henhold til den nye rækkefølge af 

sektioner.  

Sønderjyske fodbolddommerklub havde et ændringsforslag, så det ikke gjaldt direkte valgte bestyrelsesmedlemmer 

formand og kasserer. Der var kun x antal stemmer for se det faldt. 

Bestyrelsens forsalg blev enstemmigt vedtaget 

3. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring nr. 2. 

Motivation: Foreningens økonomiske tegningsregler kan tolkes uklare, hvorfor forslaget tjener til en afklaring af 

disse.  

Afsnit 9 foreslås ændret til: Tegnings- og hæftelsesforhold.  

Nyt 9.1 foreslås: ”9.1. DFU tegnes af formanden eller kassereren.  

Nuværende 9.1 bliver til 9.2.  

Der var lidt debat, med Københavns Fodbolddommerklub bistod med rådgivning, da repræsentanten var ansat og 

havde foreninger som sit fagområde i en bank. 

Forslaget blev vedtaget enstemmigt vedtaget 

4. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring nr. 3. 

Motivation: Med en ændring og ny tolkning af selskabsskatteregler, er det ikke kun i foreningens levetid den skal 

være almennyttig for at undgå evt. udbyttebeskatning, men også en evt. overdragelse af restformue skal leve op til 

almennyttig brug. Hvorvidt man således kan opnå udbyttefrikort beror på, om foreningens formål kan anerkendes 

som almennyttigt. Ved at koble restformuens brug til samme formål, bliver vurderingens af foreningens samlede 

almennyttige brug af midler sammenfaldende med vurderingen af formålet.  

Afsnit 11.3 foreslås tilføjet: ”Formuen skal anvendes i overensstemmelse med foreningens formål.”   

Forslaget blev vedtaget med 25 stemmer imod, 0 for og 1 undlod at stemme.   


