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Love for Lolland-Falsters Fodbolddommerklub 

Efterfølgende love for Lolland-Falsters Fodbolddommerklub er vedtaget på ordinær 
generalforsamling den 16. juni 2021 i Toreby.  

Lovene erstatter tidligere love for LFFK. 

LFFKs bestyrelse: 

 

Brian Pejter 

Formand 

 Kim Larsen  Michael 
Schlander 

     

Jesper Schilling  Thomas 
Christoffersen 
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§1: NAVN, TILHØRSFORHOLD, HJEMSTED 

Klubbens navn er Lolland-Falsters Fodbolddommer Klub (LFFK). LFFK er stiftet den 21. 
september 1943 og er medlem af Dansk Fodbolddommer-Union. Klubbens hjemsted er 
guldborgsund Kommune. 

§2: FORMÅL 

Klubbens formål er at varetage landsdelsorganisationens og medlemmernes interesser, bl.a. 
overfor DBU Lolland-Falster, DBU og DFU, og gennem instruktion, videreuddannelse m.v., at 
udbrede kendskabet til- og fortolkningen af fodboldlovene. 

§3: BETINGELSE FOR MEDLEMSKAB 

Som medlemmer kan optages personer, som sympatisere med klubbens formål. 

Der kan optages passive medlemmer. Som passivt medlem kan man ikke fungere som 
dommer, udvikler, vejleder eller instruktør. 

Anmodning om optagelse tilstilles klubbens bestyrelse.  

Ethvert medlem er forpligtiget til at overholde såvel LFFK's som DFU´s love/vedtægter, og de 
turneringsreglementer der er gældende for de kampe hvori man virker, samt anvende DFU-
kvitteringer. 

§4: KONTINGENTFASTSÆTTELSE OG REGNSKABSÅR 

Kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling for det efterfølgende regnskabsår. 
Kontingentet forfalder helårligt 31. Januar hvert år. 

Kontingentets størelse afhænger af, om man er aktivt eller passivt medlem. Ved aktivt medlem 
forstås aktiv dommer, udvikler, vejleder eller instruktør. 

Ingen må som medlem stå i restance længere end 14 dage efter afsendt påkrav fra klubben. 
Såfremt en dommer efter påkravsfristens udløb står i restance, kan denne ikke repræsentere 
LFFK. 

Regnskabet følger kalenderåret. 

Kontingentfrihed i en højere liggende organisation på grund af æresmedlemsskab medfører 
også kontingentfrihed i den/de underliggende organisationer. 

§5: UDMELDELSE 

Udmeldelse gældende for næste medlemsår skal ske skriftligt til klubbens bestyrelse senest pr. 
1. februar. Såfremt et medlem overtræder klubbens love, eller for øvrigt ved sin adfærd giver 
anledning dertil, har bestyrelsen ret til at ekskludere den pågældende. Et sådant medlem har 
dog efter forudgående skriftlig  begrundelse ret til at møde og tale, men ikke stemme, ved 
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førstkommende generalforsamling, hvor den endelige afgørelse i så fald træffes. Meddelelse 
om eksklusion skal gives skriftligt med angivelse af grund. 

Bestyrelsen kan dog når mindst 3/5 af den samlede bestyrelse stemmer herfor genoptage et 
ekskluderet medlem. Bestyrelsen kan ikke genoptage medlemmer, hvis generalforsamlingen 
har stadfæstet eksklusionen. I så fald kan alene fornyet generalforsamling genoptage 
medlemmet. 

§6: BESTYRELSEN 

Bestyrelsen består af fem medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling. 

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen, dog vælges således formanden og to 
bestyrelsesmedlemmer de ulige år og to bestyrelsesmedlemmer de lige år. 

To suppleanter vælges for et år. 

Endvidere vælges to revisorer, der afgår skiftevis hvert andet år, og én revisorsuppleant. 

§7: TEGNINGSRET 

Foreningen tegnes af formanden og et andet bestyrelsesmedlem i forening. 

§8: LFFK´S OPBYGNING  

LFFKs opgaver og interesser varetages af: 

1. Generalforsamlingen 

2. Bestyrelsen 

3. Øvrige udvalg nedsat af generalforsamlingen eller bestyrelsen. 

§9: GENERALFORSAMLINGEN 

Generalforsamlingen er LFFKs højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år 
i februar måned på et centralt beliggende sted på Lolland-Falster. Indkaldelse kan ske på DFUs 
hjemmeside, i DFUs nyhedsbrev, pr. brev/mail og/eller via hjemmesiden og skal være 
tilgængeligt for medlemmerne senest 4 uger før generalforsamlingen. Indkaldelsen skal 
indeholde foreløbig dagsorden. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal 
være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Forslagene skal være 
tilgængeligt for medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen. 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte, og alle afgørelser - 
undtagen lovændringer - afgøres ved simpelt almindeligt flertal. Lovændringer - eller tilføjelser 
til lovene - kræver 2/3 flertal. Blanke og ugyldige stemmer tæller ikke med. 
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Medlemmer, der ikke er til stede på 
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generalforsamlingen, er valgbare, når skriftligt tilsagn foreligger og er afleveret til 
formanden før generalforsamlingen. 

Skriftlig afstemning skal benyttes, når der er tale om personvalg eller personsager og når blot 
ét medlem forlanger det. Der føres beslutningsprotokol. 

Stemmeberettigede og valgbare er alle aktive medlemmer. 

 

§10: DAGSORDEN VED ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

Følgende dagsorden skal benyttes ved ordinær generalforsamling: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af stemmetællere 

3. Formandens beretning 

4. Regnskab 

5. Indkomne forslag 

6. Fastsættelse af kontingent 

7. Valg af:  

a) Formand (ulige år) 

b) To bestyrelsesmedlemmer (lige år)  
To bestyrelsesmedlemmer (ulige år) 

c) To suppleanter vælges for et år, der vælges 1. og 2. suppleant.  

d) En revisor (ulige år), en revisor (lige år)  

e) En revisor suppleant 

8. Næste års mødested 

9. Eventuelt 

§11: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

Ekstraordinærgeneralforsamling indkaldes med minimum 2 ugers varsel, når bestyrelsen 
beslutter det, eller når 2/3 af medlemmerne skriftligt forlanger det, med angivelse af 
dagsorden og formulerede forslag til behandling. Bestyrelsen er da forpligtet til at indkalde til 
generalforsamling til afholdelse senest tre uger efter begæringens modtagelse. 

§12: BESTYRELSENS KONSTITUTION 

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med næstformand, 
kasserer og sekretær.  
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Bestyrelsen udpeger delegerede til DFUs delegeretmøde. 

§13: INDKALDELSE TIL OG ARBEJDE PÅ BESTYRELSES- OG UDVALGSMØDER 

Bestyrelses- og udvalgsmøder indkaldes af formændene eller når to bestyrelses- eller 
udvalgsmedlemmer forlanger det. Bestyrelsen og udvalg har ret til transportgodtgørelse til 
disse møder. 

Hvis et medlem af bestyrelsen, et udvalg under LFFK, eller et af LFFK udpeget medlem til en 
arbejdsgruppe eller lignende, ønsker samtidigt at opretholde tillidspost eller udvalgshverv i 
anden organisation indenfor fodbolddommer- og/eller fodboldregi, ud over DFU, skal det ske 
efter aftale med LFFK.  

Ved bestyrelses- og udvalgsmøder føres en beslutningsprotokol, og referat udsendes til 
bestyrelsen, udvalg og suppleanter. 

§14: LFFK´S OPLØSNING 

Bestemmelse om LFFKs opløsning kan kun besluttes på en særskilt indkaldt ekstraordinær 
generalforsamling, hvor mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til 
stede, og hvor mindst 2/3 af disse stemmer herfor. 

Er et tilstrækkeligt antal medlemmer ikke tilstede på en sådan særskilt ekstraordinær 
generalforsamling, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutningen kan 
træffes med ovennævnte stemmeflertal uden hensyn til antal fremmødte stemmeberettigede. 

I tilfælde af LFFKs ophævelse, tilfalder klubbens midler DFU. 


