
 
 
 
 
 
 
 

Love for Håndbolddommerklubben Østjylland 
 
1. Navn og formål 

 
1.1 Klubbens navn er “Håndbolddommerklubben Østjylland”. 

 

1.2 Den har til formål at: 
• virke for dygtiggørelse af håndbolddommerne og 
• varetage medlemmernes interesser i forhold til DHF/JHF, DGI, Firma Union og KFUM og 
• medvirke til udbredelse af håndboldspillets regler 

 
1.3 Dette sidste formål skal klubben søge opnået ved afholdelse af kurser, diskussionsmøder og 
foredrag om de til håndboldspillet hørende emner. 

 
2. Medlemmer 

 
2.1 Som aktivt eller passivt medlem kan optages de af DHF/DGI autoriserede håndbolddommere 
med gyldigt dommerkort. Anmodning om optagelse som aktivt eller passivt medlem stiles til 
klubbens formand. 

 
2.2 Æresmedlemmer af Håndbolddommerklubben Østjylland er fritaget for kontingent. 

 
3. Generalforsamling 

 
3.1 Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. 

 
3.2 Ordinær generalforsamling afholdes i april måned hvert år. Indkaldelse sker skriftlig med 
angivelse af dagsorden, senest 14 dage inden generalforsamlings afholdelse. Forslag - herunder 
lovforslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen – skal være formanden i hænde senest 8 
dage før generalforsamlingens afholdelse, og skal være skriftlige. 

 
3.3 Denne bestemmelse er ikke gældende for forslag af medlemmerne til opstilling ved valgene. 

 
3.4 Enhver lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til det fremmødte 
antal, jfr. dog § 11.2. 

 
3.5 Dagorden skal indeholde følgende: 

1.  Valg af dirigent 
2.  Valg af 2 stemmetællere. 

3.  Formandens beretning. 
4.  Udviklingsansvarliges beretning 
5.  Aflæggelse af revideret regnskab. 

6.  Indkomne forslag. 
7.  Fastsættelse af kontingent. 
8.  Valg af formand (ulige år) 

9. Valg af økonomiansvarlig (lige år) 
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer (1-2 ulige år – 1-2 lige år). 
11. Valg af suppleanter (2 hvert år) 
12. Valg af 2 revisorer (1 ulige år – 1 lige år). 
13. Valg af revisor suppleant (1 hvert år). 
14. Eventuelt. 



 

 

3.6 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
 
3.7 Passive medlemmer har ikke stemmeret men dog taleret. 

 
3.8 Forslag og afstemning til valgene kan og skal være skriftlig, såfremt dette begæres af et 
medlem. 

 
3.9 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes på bestyrelsens foranledning med 8 dages 
varsel, eller når 2/3 af klubbens medlemmer skriftlig fremsætter begæring herom til bestyrelsen. En 
sådan begæring skal indeholde en dagsorden med de emner der ønskes behandlet 

 
3.10 Senest 8 dage efter en sådan begærings modtagelse, skal bestyrelsen indkalde skriftligt til 
ekstraordinær generalforsamling til afholdelse inden 14 dage. 

 
4. Regnskab 

 
4.1 Regnskabsåret går fra 01.04. — 31.03. 

 
4.2 Den økonomiansvarlige fører det, for klubben, nødvendige regnskab og er ansvarlig for de ham 
betroede pengemidler. 

 
4.3 Den økonomiansvarlige fremlægger på generalforsamlingen godkendt og revideret regnskab. 

 
4.4 Kontingent for aktive og passive medlemmer fastsættes på generalforsamlingen og indbetales 
hvert år inden udgangen af april måned. Kontingent betales forud. Alle nye dommere betaler 
kontingent ved den opkrævning der følger i kalenderåret efter de er uddannet. 

 

4.5 Bestyrelsen er bemyndiget til at meddele særlige grupper kontingentnedsættelse eller 
kontingentfrihed f.eks. æresmedlemmer. 

 
4.6 Såfremt kontingent ikke er indbetalt inden den 1.05. samme år, kan medlemmer, som står i 
restance, slettes som medlemmer. Genoptagelse af medlemskabet kan kun ske med bestyrelsens 
godkendelse og mod betaling af skyldig restance. 

 
5. Klubbens ledelse 

 
5.1 Klubbens interesser varetages af en bestyrelse på 5-7 medlemmer. 

 
5.2 Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær. Ved formandens afgang i utide, 
varetager næstformanden hvervet indtil en generalforsamling vælger en ny. 

 
5.3 Ved afstemning i udvalg samt bestyrelse, er formandens stemme afgørende ved 
stemmelighed. 

 
6. Fordeling af kampe m.v. 

 
6.1 JHF Kreds 6 varetager kampfordelingen. 

 
6.2 Intet medlem må selv aftale kampe. Overtrædelse kan medføre karantæne og i 
gentagelsestilfælde udelukkes. 



 

7. Underretningspligt 
 
7.1 Såfremt noget usædvanligt er fremkommet i en håndboldkamp, hvor et af klubbens 
medlemmer har fungeret som dommer, skal dommeren indenfor 24 timer, underrette klubbens 
formand herom 

 
8. Honorar m.v 

 
8.1 Et medlem forpligter sig til at overholde de takster for honorarer, rejser og diæter, der er fastsat 
af forbundene og dommerklubben samt samarbejdende organisationer, såfremt særlige forhold ikke 
gør sig gældende. 

 
9. Karantæne og eksklusion 

 
9.1 Såfremt et medlem overtræder klubbens love eller i øvrigt ved sin adfærd bringer klubben eller 
dens medlemmer i vanry, kan klubbens bestyrelse idømme dommeren karantæne i indtil et år, 
eventuelt ekskludere dommeren fra klubben. 

 
9.2 Inden eventuel idømmelse af karantæne, afholdes der et møde mellem bestyrelsen og den 
berørte part eller parter, såfremt det ønskes. 

 
9.3 Medlemmet kan dog indanke bestyrelsens afgørelse for førstkommende generalforsamling når 
der fremsættes skriftligt ønske herom til formanden senest 8 dage før generalforsamlingens 
afholdelse. 

 
10. Udmeldelse 

 
10.1 Udmeldelse af klubben skal ske skriftlig til formanden og forfaldent kontingent skal 
vedlægges. 

 
11. Vedtægtsændringer og opløsning 

 
11.1 Til vedtagelse af ændringer eller tilføjelser til klubbens love, kræves mindst 2/3 af de 
fremmødte medlemmers stemmer. 

 
11.2 Klubbens opløsning kan kun vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med 
mindst i måneds mellemrum, og da kun når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer 
derfor. Ved sidste generalforsamling kræves kun simpelt flertal. 

 
11.3 Ved en sådan opløsning, er klubbens midler et anliggende for de ved opløsningen aktive 
medlemmer og æresmedlemmer. Midlerne henstår på en konto til sociale formål for de 
ovennævnte og midlerne varetages af de på den seneste generalforsamling valgte Formand, og 
Økonomiansvarlige samt den konstituerede Næstformand. 

 
Vedtægterne er vedtaget på generalforsamlingen den 24. april 2019. 


