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Redaktionen er afsluttet ultirno september 2021

BESTYRELSEN

Mikael Sjöberg, Østre Landsret (fonnand)
Michael Rekling, Højesteret
Nikolaj Aarø-Hansen, Østre Landsret og Sø- og Handelsretten
Mette Lyster Knudsen, Østre Landsret og Sø- og Handelsretten per 15. august
Anders Raagaard, Vestre Landsret
Jørgen Lougart, Retten i Roskilde
Gitte Cordes, Københavns Byret (kasserer) (område 1)
Jette Christiansen. Retten i Lyngby’ (område 2)
Helga Lund Laursen, Retten i Glostrup (område 2 per 15. august)
Lene Sigvardt. Retten i Næstved (næstformand) (område 3)
Anders Munch-Jensen, Retten i Svendborg (område 4)
Mette Søgaard Vammen, Retten i Aarhus (område 5)
Jacob Hinrichsen. Retten i Sønderborg (sekretær) (område 6)

Helga Lund Laursen har fungeret som repræsentant for område 2, mens Jette Christiansen har været
tilknyttet Minkkommissionen.

2



Der har siden udsendelsen af sidste årsberetning været afholdt 10 bestyrelsesmøder og et bestyrel
sesseminar af to dages varighed. Referaterne fra møderne findes på foreningens hjemmeside under
medlemsdelen.

BESTYRELSENS ARBEJDE

Bestyrelsen har i beretningsåret under hensyn til formålsbestemmelsen blandt andel arbejdet målret
tet for at sikre,

• at domstolene bevarer deres statsretlige uafhængighed,
• at domstolene til stadighed er en sikker arbejdsplads,
• at domstolene tilføres de nødvendige økonomiske ressourcer til en forsvarlig drift efter en

årrække med budgetreduktioner og en stigning i antallet af “tunge” sager— både civile sager
og straffesager og en reduktion af del personale, der blandt andet skal understøtte dommer-
nes arbejde i hverdagen,

• at domstolene til enhver tid fremstår som en attraktiv arbejdsplads,
• at domstolene kan tiltrække kvalificeret arbejdskraft, herunder nogle af landets dygtigste ju

rister til at beklæde dommerstillingerne,
• indholdet af og udviklingen i dommerrollen, herunder dommeres arbejdsopgaver og -vilkår,
• mulighed for personlig og faglig udvikling i arbejdet samt mulighed for at skifte embede.

Bestyrelsen har i beretningsåret blandt andet droftet domstolenes ressourcemæssige situation og ar
bejdsvilkårene for dommerne, herunder deres arbejdsopgaver, hvilket oprindeligt var temaet på by
retsdommernes områdemoder i 2019 og førte IH nedsættelse af en arbejdsgruppe bestående af by
rels- og landsdommere i samarbejde med Dornslolsstyrelsens direktør Kristian Hertz. Arbejdsgrup
pen fremlagde deres første rapport i april 2020. Rapporten er løbende blevet opdateret i relevant
omfang og indgår som en vigtig del i bestyrelsens arbejde for at sikre en langsigtet plan for domsto
lenes økonomiske, men ikke mindst personalemæssige situation, og som skal sikre, at domstolene
også i fremtiden kan bevare den høje tillid, som domstolene nyder i befolkningen, blandt andet ved
tilbyde kvalificeret behandling af såvel civile som straffesager inden for rimelig tid, samt at domsto
lene fortsat fremstår som en attraktiv arbejdsplads, der tiltrækker nogle af landets dygtigste jurister.

Bestyrelsen har udarbejdet høringssvar til en række lovforslag i beretningsåret, herom henvises til
foreningens hjemmeside.

Bestyrelsen har desuden løbende drøftet og indstillet kolleger til besættelse afbierhverv efier ansøg
ning. Grundet det meget store arbejdspres ved domstolene, oplever bestyrelsen, at der ikke i samme
omfang som for få år siden, er stor søgning fra dommerne til at besætte disse hverv. Bestyrelsen
omtalte allerede i årsberetningen 2018, hvordan dommernes arbejdsdage i retten var blevet ‘ængere
og ofte strækker sig langt udover almindelig retstid som følge af, at der berammes tættere og tættere
i dommernes kalendere. og at der mangler kontorpersonale til at understøtte dommernes arbejdsop
gaver. En bedre afløm-iing af offentlige bierhverv prioriteres højt af bestyrelsen.
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Bestyrelsen lægger stor vægt på, at alle bierhverv besættes — og gerne til tiden. Bierhvervene opslås
på hjemmesiden. og ordningen varetages primært af Lene Sigvardt.

Bestyrelsen har derudover drøftet planlægningen og tilrettelæggelsen af foreningens kommende års
møder. Det kommende årsmøde drøftes som fast punkt på møderne i beretningsåret.

ÅRSMØDER

Foreningen holder jævnfor vedtægterne hvert år mindst et almindeligt medlemsmøde.

Årsmødet 2021

Årsmødet blev afholdt torsdag den 7. oktober til lørdag den 9. oktober på Hotel Comwell, Aalborg.

Tearnet for årsmødet var retsstaten og Europa.

Torsdagen blev indledt med et foredrag af Lykke Friis, der med udgangspunkt i Tyskland tog tem
peraturen på EU i en corona-tid. Om fredagen var der generalforsamling, og derefter indlæg af Sø
ren Lundsgaard, Jens Eb Rytter, Kristian Lauta og Bertel Haarder.

Årsmødet 2022

Årsmødet afholdes torsdag den 6. oktober til lørdag den 8. oktober Hotel Comwell, Kolding.

Årsmødet 2023

Årsmødet afholdes torsdag den 5. oktober til lørdag den 7. oktober pâ Nyborg Strand Hotel, Ny
borg.

Årsmødet 2024

Årsmødet afholdes torsdag den 3. oktober til lørdag den 5. oktober på Nyborg Strand Hotel, Ny
borg.

Årsmødet 2025

Årsmødet afholdes torsdag den 23. oktober til lørdag den 25. oktober på Hotel Comwell Århus

Årsmødet 2026

Årsmødet afholdes torsdag den 29. oktober til lørdag den 31. oktober på Nyborg Strand.
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Årsmødet 2027

Årsmødet afholdes torsdag den 7. oktober til lørdag den 9. oktober på Nyborg Strand

ANDRE DOMMERMØDER I BERETNINGSÅRET

Der blev på følgende datoer afholdt:

Område I - den 18. marts 2022
Område 2- den 23. marts 2022
Område 3 - den 07. marts 2022
Område 4 - den 22. marts 2022
Område 5 - den 30. marts 2022
Område 6- den 31. marts 2022

På områdemøderne deltog Mikael Sjöberg og de enkelte områderepræsentanter. Endvidere deltog
som repræsentanter fra Domstolsstyrelsens bestyrelsen på skift dommerne Peter Uhrskov og Anne
Berg saml direktør Kristian Hertz, Domsstolsstyrelsen. Som et gennemgående tema blev gode tone i
retten drøftet med repræsentanter fra Rigsadvokaten og Foreningen af Danske Forsvarere. Der var
gode debatter, og man kom ind på mulige årsager til, at der er anklagere, der kan opleve, at der er et
dårligt arbejdsmiljø i retslokaleme, og man drøftede, hvorledes man i fællesskab kunne ændres på
denne oplevelse.

Jysk Dommermøde og dommermøde i Østre Landsrets kreds (Østdommerrnøde) blev afholdt den
23. april 2022 og den 10. juni 2022.

Områdemoder i 2023 planlægges foreløbigt afholdt således:

Område I - den 30. marts 2023
Område 2 - den 13. marts 2023
Område 3 - den 16. marts 2023
Område 4 - den 20. marts 2023
Område 5 - den 07. marts 2023
Område 6 ikke fastlagt

Øvrige dommenuøder:

I 2023 er der Jysk Dommermøde den 28. april og dommermode i Østre Landsrets kreds (Østdom
mermøde) den 9. juni.

HØRINGSSAGER

Dommerforeningens høringssvar opdateres løbende på foreningens hjemmeside, hvortil henvises:
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https:JJwww.dornrnerforeningen.dkJdomrnerforeningenJhoerinssvar/.

Anders Raagaard varetager screening af indkomne horinger, der udvælges til behandling i bestyrel
sen, og den afsluttende ekspedition. Indeværende beretningsperiode har igen været præget af mange
høringssager.

Der medgår selv sagt en del tid til besvarelse af høringer, og bestyrelsen drøfter jævnligt nytten
heraf. Imidlertid er det en kendsgerning, at vore horingssvar bemærkes og læses, og ikke sjældent
ændres lovudkastet i overensstemmelse med vores horingssvar.

ARBEJDE I UDVALG MV.

Domstolenes Samarbejdsforum

Domstolenes Samarbejdsforurn består af repræsentanter for domstolene og Domstolsstyrelsen samt
Advokatsamffindet, Advokatrådet, Danske Advokater, Landsforeningen af Forsvarsadvokater, Rigs
advokaten, Rigspolitiet, Retslægerådet, Kriminalforsorgen, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, An
kestyrelsens familieretsafdeling, Civilstyrelsen og Kommunernes Landsforening. Domstolenes Sa
marbejdsforum mødes to gange årligt, hvor der drøftes emner af fælles interesse.

Kompetenceudvalget

Udvalget har affioldt et mode, hvor arbejdet med tilblivelse afkursuskataloget blev gennemgået og
drøftet. Det blev oplyst, at der er blevet ansat rigtig mange dommerfuldmægtige det seneste år, og at
en stor del afkursusbudgettet bliver brugt på afholdelse af grundkurser for dommerfuldmægtige i
disse år. Der et planlagt et mode mere i år.

Nærmere oplysninger om fonden kan findes her: https://kompetenceudvikling.dkl

Kontaktudvalg med Advokatsamfundet og Danske Advokater

I det forløbne år har der været en løbende og kontakt med Advokatsamftmdet og Danske Advokater.

Udvalget til afdækning af forholdet mellem strafniveauer og strafferammer

Udvalget er nedsat som led i regeringen og en række partiers aftale om politiets og anklagemyndig
hedens økonomi 202 1-2023. Det fremgår af aftalen, “at aftaleparterne konstaterer en meget stor af
stand mellem strafferammer og faktisk idømt straf— selv i sager af meget grov beskaffenhed. Som
en del af flerårsaftalen [som jo ikke vedrører domstolene!] er det derfor besluttet, at der i 2021 skal
iværksættes en uafhængig undersøgelse, der skal afdække forholdet mellem strafniveauet for over
trædelse af straffeloven og de gældende strafferammer samt lovgivers anvisninger om strafhdmå
ling.”

Udvalget består af en landsdommer (forn-iand), en byretsdommer, en forsvarsadvokat, en strafferets
professor, en repræsentant for Rigsadvokaten og en repræsentant for Justitsministeriet. Udvalget har
inden årsmødet 2022 afholdt 6 møder.
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Retsplejerådct

Retsplejerådet har på møderne i 2022 fortsat sine drøftelser om civile sagers behandling ved dom
stolene med fokus på årsagerne til en vigende tilgang af civile sager, herunder bl.a. sagsbehand
lingstiden og omkostningerne ved at føre civile sager. Justitsministeriets Forskningskontor har på
Retsplejerådets anmodning endvidere gennemført en undersøgelse af virksomheders og borgeres
håndtering afretlige konflikter, som blev offentliggjort den 8. september 2022.

Straffelovrådet og Strafferetsplejeudvalget

Der har ikke været aktivitet at berette om.

ANDRE FAGLIGE SPØRGSMÅL

Dommerforeningens hjemmeside

Hjemmesiden findes på internettet under www.dommerforeningen.dk.

Under medlemsinformation og information fra bestyrelsen findes blandt andet opslag om tildeling
af hverv. Punktet dagsordener opdateres løbende med dagsordener for bestyrelsens møder. Bestyrel
sens referater er tilgængelige under punktet information fra bestyrelsen.

Dele af hjeminesiden kan læses uden login og adgangsord. Dette er tænkt til offentlighedens brug.

Medlemmer og andre interesserede kan abonnere på nyheder på hjemmesiden.

RELATIONER TIL UDLANDET

IAJ og EAJ

Den Danske Dommerforening er medlem af Den Internationale Dommerunion, International Asso
ciation ofJudges (IAJ) og Den Europæiske Dommerunion, European Association ofJudges (EAJ).
IAJ blev stiftet i 1953 og har status af en ngo organisation under FN. Der er til IAJ knyttet fire study
commi ssions.

Mikael Sjöberg blev i 2016 valgt til Vice President for IAJ og EAJ. Lene Sigvardt er co-president i
3. study commission, og Mette Søgaard Wammen er vicepresident i 2. study commission under IAJ.

Møderne i Den Europæiske Dommerunion (EAJ) og Den Internationale Dommerunion (IAJ) blev i
2021 som følge af covid- 19 situationen afholdt som zoom-møder.

Der blev afholdt Europæisk Dommermøde i maj 2022 i Porto, Portugal, og Internationalt Dommer-
mode i Israel i september 2022. Under modet i Israel blev der holdt et oplæg af blandt andet profes
sor Daniel Kahnemann vedrørende “Psychology ofJudgement” Der var taler fra de ukrainske

7



dommere vedrørende forholdene for dommerne blandt andet i de russisk besatte områder afUkra
inc, taler fra dommerne i nabolande til Guatemala. hvor dommere, der dømmer i straffesager vedrø
rende organiseret kriminalitet, forfølges og udsættes for angreb på eget og familiemedlemmers liv
fra samme organisationer, samt en beretning fra en af sikkerhedsmæssige årsager unavngiven kvin
delig dommer fra Afghanistan om, hvordan de afghanske dommeres liv var i fare som en direkte
følge af deres arbejde som dommere, hvor de havde dømt i sager vedrørende terrorisme udovet af
Taleban. Derudover var de kvindelige dommeres liv i fare som følge af deres køn af alene.

Der var flere eksempler på, at dommere var blevet taget til fange afTaleban og udsat for tortur og
senere dræbt. Der blev som afslutning på konferencen i Israel uddelt æresbevisninger - “The Judi
cial Independence Award” - til den tidligere tyrkiske formand for den tyrkiske dommerforening
Yarsav, Murat Arslan, der nu har siddet fængsel i 6 år beskyldt for terrorisme, dommer Erika Aifan
fra Guatemala, der nu lever i eksil i USA på grund af frygt for repressalier som følge af sit virke
som dommer, og til formanden for den polske dommerforening, Krystian Markiewicz, for sin kamp
for at sikre de polske dommeres uafhængighed.

Det er den enkelte dommerforening og ikke landet som sådan, der er medlem af IAJ/EAJ. Betingel
serne for medlemskab i IAJ og EAJ er, at den pågældende dommerforening er uafhængig af stats
magten og arbejder for “rule of law” i bred forstand. Der skeles også til, om landet som sådan over
holder basale menneskerettigheder og har et uafhængigt retsvæsen. men dette kriterium er i de se
nere år veget tilbage for kriteriet om en uafhængig dommerforening, der arbejder for et uafhængigt
retsvæsen. IAJ’s præsidium (hvor alle lande har en repræsentant) evaluerer løbende om de enkelte
medlemmer lever op til disse kriterier. En evaluering, hvor en 1/3 del af medlemmerne evalueres
årligt, igangsattes i 2020 og ventes færdig i 2023. Mikael Sjöberg er formand for den kommission,
der forestår evalueringen.

Statsmagters krænkelser af foreningernes rettigheder og faktiske muligheder for at repræsentere og
sikre foreningernes respektive medlemmers reeile status som uafhængige dommere har gennem en
længere årrække været et dominerende emne på de årlige møder og har givet anledning til, at præsi
diet er kommet med officielle udtalelser (resolutioner) til de omhandlede staters regeringer og andre
relevante organer, herunder EU og FN, hvori der udtales kritik mod de konstaterede krænkelser med
det formål at ændre en uhensigtsmæssig adfærd hos det enkelte land.

For yderligere infonuation henvises til IAj’s hjemmeside: https://www.iaj-uimorg/.

SEND (Samarbejdsorganet for Efteruddannelse af Nordens Dommere)

SEND arrangementerne blev aflyst som følge afcovid-19 situationen.

CCJE

CCJE (Consultative Council of European Judges) er nedsat af Europarådet. CCJE består udeluk
kende af dommere. CCJE skal navnlig rådgive om generelle spørgsmål vedrørende dommeres uaf
hængighed, upartiskhed og kompetence.

Medlemmer af CCJE har i årets løb besvaret forespørgsler fra andre medlemmer vedrørende situati
onen i retsvæsenet.
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Der henvises til CCJE’s hj emmeside, https ://www.coe.int/en!web/ccje

PERSONALIA

DOMMERMEDLEMMER AF UDVALG MV.

Ekstei-ne udvalg

Bibeskceftigelse

Thomas Rordarn er formand for Bibeskæfligelsesnævnet, og Carsten Kristian Voilmer, Jens Røn,
Jørgen Lougart og Mikael Sjdberg er medlemmer.

DJØF, Offentlige Chefer

Nikolaj Aarø-Hansen er medlem afbestyrelsen og er i forbindelse hermed medlem af forskellige
udvalg i DJØF.

Do,n,nerudnævnelsesrådet

Oliver Talevski er formand, Lars Christensen er næstformand, og Vivi Sønderskov Møller er med
lem.

Do,nstolsstyrelsens bestyrelse

Hanne Schmidt er formand, Peter Ulrik Urskov er næstformand, Tine Vuust. Thomas Jønler, Chri
stian Lundblad og Anne Berg er medlemmer.

Europæiske dommere

Jan Schans Christensen og Linda Lauritsen er medlemmer af Europarådets rådgivende komite af
europæiske dommere CCJE (Consultative Council of European Judges).

The International Associations ofjudges (JAJ) og European Association offudges.
Mikael Sjöberg er vicepræsident i IAJ og EAJ, Mette Søgaard Vammen er vicepresident i 2nd
Study Commission, IAJ (Civilret) og Lene Sigvardt er Co-president i 3rd Study Commission, IAJ
(Strafferet).

Forskningspolitisk udvalg

Lis Frost er medlem.

De,, Særlige Klageret

Hanne Schmidt er formand for, og Henrik Estrup og Kari Sørensen er medlemmer af Den Særlige
Klageret. Anne Louise Bormanri og Jens Kruse Mikkelsen fungerer som suppleanter for formanden.

9



Henrik Gunst Andersen og Gitte Rubæk Pedersen fungerer som suppleanter for Henrik Estrup. Ka
ren Duus Mathiesen og Jesper Stage Thusholt fungerer som suppleanter for Kari Sørensen.

Konkursrådet

Torben Kuld Hansen er medlem.

Kriininalpræ;’entive Råd

Anders Munch-Jensen er medlem af Det Kriminalpræventive Råds repræsentantskab.

Pressenævnet

Jens Kruse Mikkelsen er formand for Pressenævnet, og Anne Louise Bonuann er stedfortræder for
formanden.

Procesbevillingsnævnet
Lars Apostoli er formand for Procesbevillingsnævnets afdeling for appeltiliadelser med Kristian
Korfits Nielsen som suppleant. Ole Græsboll Olesen og Dorrit Kring er medlemmer med Karen
Hald, Lis Frost, Rasmus Damm og Charlotte Bliss Elmquist som suppleanter.

Julie Skat Rordam er afdelingsformand for Procesbevillingsnævnets afdeling for appeltilladelser
vedrørende familierettens afgørelser med Jon Esben Hvam som suppleant, og Henriette Sartvin er
medlem med Jeanett Bukhave som suppleant.

Alex Puggaard er afdelingsformand for Frocesbevillingsnævnets afdeling for fri proces med An
nette Dellgren som suppleant, og Mette Bytofte er medlem med Søren Hafstrøm som suppleant.

Retsplejerådet

Lars Hjortnæs er fonTland, og Michael Kistrup, Jette Christiansen og Ole Græsbøll Olesen er med
lemmer.

Udvalget til afdækn ing afforh oldet nielleni stritfn iveauer og straffera,n,ner

Henrik Bloch Andersen er formand og Jørgen Lougart er medlem.

Straffelovrådef

Thomas Rordam er fhrrnand. Poul Dahl Jensen og Niels Deichmann er medlem.

Datarådet

Kristian Korfits Nielsen er formand.

SEND-bestyrelsen

Linda Lauritsen er formand.
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Voidgiftsinstituttet

Christian Lundbiad er medlem af bestyrelsen for Det Danske Voidgiftsinstitut.

Voldgiftsnævnetfor byggeri og anlæg

Michael Rekling er formand for præsidiet.

Kontaktudvalg

Advokatsainfi,ndet og Danske Advokater

Mikael Sjöberg og Lene Sigvardt er medlemmer afkontaktudvalget.

Dommerfeildmægtigforeningen og kontorpersonalets organisationer

Mikael Sjöberg er medlem afkontaktudvalget.

Udvalg og arbejdsgrupper nedsat af Dornstolsstyrelsen

Hovedsamarbejdsudvalg (HSc9 og A rbejdsmiljoorganisation

Carsten Kristian Volimer. Mikael Sjöberg og Jens Røn er medlemmer.

It-udvalget

Jacob Hinrichsen og Elisabet Michelsen er medlemmer.

Kompetenceudvalget

Trine Poulsen, Anders Munk-Jensen og Claus Rohde er medlemmer.

Samarbejdsforuin

Jens Ron, Mikael Sjöberg. Carsten Kristian Volimer, Laila Nitschke og Henrik Johnsen er medlem
mer.

It-styregruppen vedrørende digitalisering afskifte- og straffeprojektet

Carsten Kristian Voilmer, Jørgen Lougart, Henrik Engell Rhod og Christian Schou er medlemmer.

Tekstudvalget

Britt Frimann, Bjarke Gano, Joachim Kromann og Tine Bransholm Ginnerup er medlemmer.

Interne udvalg
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Understettelsesfond

Mikael Sjöberg, Jørgen Lougart og Gitte Cordes udgør bestyrelsen i Dommerforeningens Under
støttelsesfond.

Åiwberetning

Lene Sigvardt redigerer Dommerforeningens årsberetning.

Årsnwdeudi’alget

Mikael Sjöberg, Mette Søgaard Vammen, Gitte Cordes og Lene Sigvardt er medlemmer.

MEDL EMSTAL

Højesteret 18
Østre Landsret 60
Vestre Landsret 41
Sø- og Handelsretten 5
Byretteme 252
Tinglysningsretten 2
Færøerne 2
Grønland 2
EU 2
Menneskerettighedsdomstolen 1
I alt 385 medlemmer afDommerforeningen

Afgåede
Kirsten Ebbe Mathiesen. Retten i Odense
Helle Bertung, præsident for Vestre Landsret
Birgitte Brock Thorsen, Retten i Odense
Lene Hjerrild. Retten i Randers
Lene Sadolin-Hoist. Københavns Byret
Tuk Bagger, Østre Landsret
Inge Neergaard Jessen, Østre Landsret
Henrik Waaben, Højesteret
Søren Axelsen, præsident for Københavns Byret
Vivi Kahr Rasmussen, Retten på Frederiksberg
Charlotte Meincke, Københavns Byret
Bodil Ruberg (april 2021), præsident for Retten i Århus
Henrik Agersnap, præsident for Retten i Odense
Lotte Wetterling, præsident for Sø- og Handelsretten

Udnævnelser
Berith Vaarup Linnebjerg, Retten i Horsens
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Kristine Bro Holbech, Retten i Horsens
Lise Leth-Nissen, Retten i Odense
Henning Fugisang Sørensen, Retten i Odense
Signe Borregaard Rasmussen. Retten i Roskilde
Nina Stendal Pedersen. Retten i Aalborg
Lasse Krister Svensson, Retten i Holstebro
Søren Højgaard Mørup, Højesteret
Mette Vinding, Retten i Herning
Thomas Verner Jørgensen, Retten i Sønderborg.
Iben Lihine Degnbol, Retten i Horsens
Ulrich Vorstrup Rasmussen, Retten i Glostrup
Pia Blaabjerg Andersen, Retten i Sønderborg
Jakob Julskjær, Retten i Grønland
Thomas Smed, Retten i Roskilde
Nina Fischer Rønde, Retten i Roskilde
Sonja Hedegaard Knudsen, Retten i Nykøbing Falster
Johann Herzog, Københavns Byret
William Lindsay-Poulsen, Københavns Byret

Ændrede udnævnelser
Thomas Raaberg-Møller, Vestre Landsret
Jeanette Bro Fejring, Vestre Landsret
Bettina Juul Heldmann, præsident for Retten i Glostrup
Jens Røn, præsident for Vestre Landsret
Peter Ulrik Urskov, præsident for Retten i Sønderborg
Rikke Plesner Skovby, østre Landsret
Henriette Holst, Retten i Aarhus
Mads Bundgaard Larsen, præsident for Sø- og Handelsretten
Rasmus Damm, præsident for Retten i Odense
Kim Rasmussen, Retten i Holstebro
Nikolaj Aarø-Hansen, præsident for Københavns Byret
Harald Micklander, vicepræsident for Sø- og Handelsretten
Susanne Lehrer, Østre Landsret

Døde
Peter Bruun Sejersen
Preben Kistrup
Svend Danielsen
Jørgen Mønsted
Hilmer Nielsen
Knud Marstal
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DEN DANSKE DOMMERFOREN INC

CVR-NR. 11579701

RESULTATOPGØRELSE
Perioden 1.august 2021 til 31.juli 2022

INDTÆGTER

Kontingenter 356.934
Obligationsrenter 234
OJØF medlemstilskud 110.100
INDTÆGTER IALT 467.268

UDGIFTER

Årsmødet 165.624
Bestyrelse mv. 8.969
Bestyrelsesseminar 35,518
IT & support 2.775
IAJ-kontingent 13.188
Forsikring 1,691
Abonnement/kontingent inkl Nets 49.439
Bank omkostninger 1.354
Hjemmeside 15.531
Bogholder 11.966
Regulering obligationskurs 44
Blomster og gaver 963
Diverse 8.003

7 777Renter

UDGITFER I ALT 322.754

LØN SEKRETARIAT

LØN 15.705

RESULTAT 128.809
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BALANCE 31juli 2022

LIKVIDE MIDLER

Obligationer

Forudbetalt omkostninger 22/23

Bank 0103438527

Bank 072492S022

LIKVIDE MIDLER IALT

AKTIVER

5.067

46.200

1.367.651

AKTIVER I ALT 1.418.918

PASSIVER

EGEN KAPITAL

Egenkapital prima 1.279.973
Over(. resultat indev. år 128.809
EGENKAPITAL UL.TIMO 1.408.732

SKYLDIGE OMKOSTNINGER

KREDITORER 8.033
SKYLDIGE OMKOSTNINGER I ALT 8.033

SKYLDIGE OFF. OMKOSTNINGER

Skyldig a-skat &AMB 1.594
Skyldig ATP 509
SKYLDIGE OFF. OMKOSTNINGER I ALT 2,103

PASSIVER I ALT

Kobenhavn den 30. august 2022

Gitte (‘ordes
Kasserer

1.418,918

Jeg har revideret ovenstående regnskab. Regnskabet er afstemt med bogf’oringen med tilhørende
bilag. Beholdningens tilstedeværelse er dokLtlnentelet ved forevisning at kontoiidskrifter og depotined
delelser.

Revisionen har ikke givet anledning til beiiiærkninger.

Københavns den sepLember 2022

Pg-Peiers ‘ii

revisor

1.418.918
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UNDERSTØTTELSESFONDEN

Fonden har til formål at yde støtte til afdøde medlemmers ægtefæller og børn. Hvis der ikke er an
søgere, der opfrlder formålet, ydes der støtte til ftingerende dommeres børn, der har behov for
hælp, typisk til uddannelsesophold i udlandet, men andre formål kan også tilgodeses. Ansøgningen
skal indgives via Dommerforeningens hjemmeside, og ansøgningsfristen er hvert år den I. maj.

VEDTÆGTER

Navn og formål

§1

Foreningens navn er Den Danske Dommerforening (Dommerforeningen).

§2

Foreningens formål er at fastholde domstolenes uafliængighed, værne om retssikkerheden, varetage
dommemes interesser og fremme det kollegiale sammenhold.

Stk. 2. Foreningen holder hvert år mindst et almindeligt medlemsmøde.

Medlemmer

§3

Enhver, der er udnævnt til fast dommer ved de almindelige domstole, kan være medlem af forenin
gen. Efter bestyrelsens bestemmelse kan endvidere danske faste dommere ved internationale dom
stole være medlemmer,

Stk. 2. Dommere, der pensioneres, forbliver medlemmer, dog uden stemmeret,

Stk. 3. Indmeldelse og udmeldelse sker skriftligt til kassereren.

§4

Medlemmer betaler kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen.

Stk. 2. Nye medlemmer af foreningen betaler fuldt kontingent fra første opkrævning.

Stk. 3. Medlemmer, som er pensionerede på opkrævningstidspunktet, betaler ikke kontingent.

§5
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Et medlem, der har overtrådt foreningens vedtægter, eller som på illoyal måde modvirker forenin
gens formål, kan ekskluderes af foreningen, hvis mindst 8 medlemmer af bestyrelsen stemmer her
for.

Områdeinddelingen

§6

Dommerne i byretterne bortset fra præsidenterne, og dommerne i Sø- og Handelsretten bortset fra
præsidenten og vicepræsidenterne, jf. § 6, stk. 5, indgår i følgende områder:
Område I omfatter Københavns Byret og dommerne i Sø- og Handelsretten.
Område 2 omfatter retterne på Frederiksberg og Bornholm, retterne i Glostrup, Lyngby, Hillerød og
Helsingør saint retterne på Færøerne og på Grønland.
Område 3 omfatter retterne i Roskilde, Holbæk, Næstved og Nykøbing Falster.
Område 4 omfatter retterne i Esbjerg, Odense, Svendborg og Sønderborg.
Område 5 omfatter retterne i Århus, Randers, Horsens og Kolding.
Område 6 omfatter retterne i Herning, Holstebro, Viborg, Aalborg og Hjørring.

Stk. 2. Der afholdes hvert år inden den I. juni et møde i de enkelte områder for de medlemmer, der
gør tjeneste i området. Områdets repræsentant i bestyrelsen indkalder til mødet med mindst fire
ugers varsel. På mødet orienteres der om bestyrelsens arbejde.

Stk. 3. Reglerne om afstemning i § 10, stk. 2 og 3, finder også anvendelse på områdemøder.

Stk, 4. På mødet vælges områdets repræsentant i bestyrelsen for det kommende år. Repræsentanten
vælges blandt de medlemmer, der gør tjeneste i området, medmindre der er flertal for at vælge en
repræsentant, der gør tjeneste uden for området. Hvis ingen af flere foreslåede opnår mere end halv
delen af de afgivne stemmer, foretages ny afstemning blandt de to, der ved afstemningen opnåede
flest stemmer. Den, der ved 2. afstemning har opnået det højeste antal stemmer, er valgt. Forslag til
repræsentanter skal være udsendt til medlemmerne senest en uge for mødet. I tilfælde afvakance i
årets løb vælger området ny repræsentant.

Stk. 5. Højesteret, Vestre Landsret, Østre Landsret i forening med præsidenten og vicepræsiden
terne i Sø- og Handelsretten saint præsidenterne i byretterne i forening med præsidenten for Ting
lysningsretten vælger hver en repræsentant i bestyrelsen. Valget sker som anført i stk. 4, medmindre
den eller de pågældende retter fastsætter anden fremgangsmåde.

Generalforsamlingen

§7

Generalforsamlingen har den højeste myndighed i foreningens anliggender.

§8

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år efter regnskabsårets afslutning efter bestyrelsens nær
mere bestemmelse, som regel i forbindelse med et almindeligt medlemsmøde, jf. § 2, stk. 2. Forud
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for generalforsamlingen udsender bestyrelsen en skriftlig beretning om foreningens virksomhed i
det forløbne år. Beretningen kan udsendes elektronisk.

Stk. 2. Medlemmerne indkaldes til generalforsamlingen ved brev fra bestyrelsen med angivelse af
dagsorden. Indkaldelsen kan udsendes elektronisk.

Stk. 3. Varslet til den ordinære generalforsamling skal være mindst fire uger og til en ekstraordinær
generalforsamling mindst en uge.

Stk. 4. Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren forelægger revideret regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Valg affonnand, jf. § 11, stk. 2.
6. Sammensætning af den øvrige bestyrelse, jf. § 6, stk. 4 og 5.
7. Valg afrevisor og revisorsuppleant,jf. § 16, stk. 2.
8. Eventuelt.

Stk. 5. Forslag fra medlemmerne, herunder forslag om formand og revisor, må for at komme til be
handling på den ordinære generalforsamling være indgivet skriftligt til formanden senest to uger før
generalforsamlingen. Fremsættes sådant forslag, udsender bestyrelsen ny eller supplerende dagsor
den senest en uge før generalforsamlingen. Forslag fra medlemmerne og evt. ny eller supplerende
dagsorden kan udsendes elektronisk.

§9

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal afholdes inden en måned, når
mindst 50 stemmeberettigede medlemmer skriftligt anmoder formanden om det og angiver formålet
med generalforsamlingen.

§ 10

Beslutninger på generalforsamlingen træffes med simpel stemmeflerhed af de tilstedeværende stem
meberettigede. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves dog, at mindst halvdelen af stemmebe
rettigede medlemmer stemmer for.

Stk. 2. Et stemmeberettiget medlem kan stemme i henhold til skriftlig fùldmagt fra et andet stem
meberettiget medlem. Intet medlem kan dog være fuldmægtig for mere end fem fraværende med
lemmer.

Stk. 3. En afstemning foretages skriftligt, hvis det forlanges af mindst ti stemmeberettigede. Ved
valg mellem flere kandidater skal der dog altid være skriftlig afstemning.

Bestyrelsen

§ 11
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Bestyrelsen vælges for et år ad gangen og består af i formand og 10 andie medlemmer. 4 medlem
mer vælges som anført i § 6, stk. 5. af Højesteret, Vestre Landsret, Østre Landsret i forening med
præsidenten og vicepræsidenterne i Sø- og Handelsretten samt præsidenterne i byretterne i forening
med præsidenten for Tinglysningsretten. 6 medlemmer vælges som anført i § 6, stk. 4, af de enkelte
områder.

Stk. 2. Fonnanden vælges særskilt på generalforsamlingen. Afstemningen foregår efter reglerne i §
6, stk. 4. Såfremt den valgte formand allerede er medlem af bestyrelsen, vælger de dommere, som

medlemmet repræsenterer, jE § 6, stk. 4 og 5, en ny repræsentant.

§ 12

Bestyrelsen vælger selv sin næstformand, kasserer og sekretær.

Stk. 2. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 6 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved
stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 3. Bestyrelsens moder og generalforsamlingerne refereres i foreningens forhandlingsprotokol.

§ 13

Omkostningerne ved foreningens arbejde afholdes af foreningen.

§ 14

Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil og kan afgive erklæringer på foreningens vegne.

Stk. 2. I økonomiske anliggender forpligter formanden og kassereren i fællesskab foreningen.

Offentlige chefer i DJØF

§ 15

De af foreningens erhvervsaktive medlemmer, der er medlemmer af DJØF, udgør en sektion af Of
fentlige chefer i DJØF,

Regnskab

§ 16

Foreningens regnskabsår er 1. august - 31. juli.

Stk. 2. Årsregnskabet revideres af en revisor, der tillige med en revisorsuppleant vælges på general
forsamlingen blandt de stemmeberettigede medlemmer ved almindeligt flertalsvalg for et år ad gan
gen.

Ikrafttrædelse
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§ 17

Vedtægterne træder i krafi samtidig med lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven og
forskellige andre love (Politi- og domstolsreform).

(Vedtaget i Nyborg den 6. oktober 2006. Tilføjelser til § 8 vedtaget i Kolding den 3. oktober
2008. Ændringer af § 1, 2,4 og 15 vedtaget i Nyborg den 5. oktober 2012).
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