DOMMERFORENINGENS
ÅRSBERETNING
2018-2019
Foreningens formål er at fastholde domstolenes uafhængighed, værne om retssikkerheden, varetage dommernes interesser og fremme det kollegiale sammenhold.
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BESTYRELSEN
Mikael Sjöberg, Østre Landsret (formand)
Michael Rekling, Højesteret
Peter Thønnings, Østre Landsret og præsidentgruppen i Sø- og Handelsretten
Astrid Bøgh, Vestre Landsret
Jørgen Lougart, Retten i Roskilde
Gitte Cordes, Københavns Byret (kasserer) (område 1)
Jette Christiansen, Retten i Lyngby (område 2)
Lene Sigvardt, Retten i Næstved (område 3)
Karin Bøgh Pedersen, Retten i Odense (næstformand) (område 4)
Mette Søgaard Vammen, Retten i Aarhus (område 5)
Ole Høyer, Retten i Aalborg (sekretær) (område 6)
Der har siden udsendelsen af sidste årsberetning været afholdt 10 heldagsbestyrelsesmøder og et bestyrelsesseminar af to dages varighed. Referat af møderne findes på foreningens hjemmeside under
medlemsdelen.
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BESTYRELSENS ARBEJDE
Bestyrelsen har i beretningsåret under hensyn til formålsbestemmelsen blandt andet arbejdet målrettet for at sikre,
•

at domstolene til enhver tid fremstår som en attraktiv arbejdsplads,

•

at domstolene kan tiltrække kvalificeret arbejdskraft, herunder nogle af landets dygtigste jurister 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,

•

efteruddannelsesmuligheder og på sigt orlovsordninger, og

•

at domstolene til stadighed er en sikker arbejdsplads.

Bestyrelsen har udarbejdet høringssvar til en række lovforslag i beretningsåret. Den tidligere justitsminister fremsatte 32 lovforslag i seneste Folketingssamling, og langt hovedparten havde relevans
for os. Dette er også beskrevet under punkt 5.
Bestyrelsen vil dog her gerne fremhæve høringssvar af 23. september 2018 vedrørende udvidelse af
offentlige myndigheders adgang til at møde i retssager ved egne ansatte m.m. https://www.dommerforeningen.dk/dommerforeningen/hoeringssvar/2018/udvidelse-af-offentlige-myndigheders-adgang-til-at-moede-i-retssager-ved-egne-ansatte-mm/. Høringssvaret blev efterfølgende fulgt op af et
møde i retsudvalget, hvor repræsentanter fra bestyrelsen fik lejlighed til at uddybe de betænkeligheder, som forslaget efter bestyrelsens opfattelse gav anledning til. Høringssvaret, bestyrelsens foretræde for retsudvalget og en række efterfølgende drøftelser med Justitsministeriet resulterede senere
i, at lovforslaget blev trukket tilbage.
Bestyrelsen har løbende drøftet indholdet af og udviklingen i dommerrollen. I beretningsåret har bestyrelsen blandt andet drøftet byretsdommerne og deres arbejdsopgaver, hvilket emne også var temaet på områdemøderne. Her blev de mange udfordringer, som byretsdommerne møder, drøftet. I
retten skal man som enedommer både håndtere de stadigt stigende krav til styring af teknikken samtidig med, at man skal lede retten og sikre orden på tilhørerrækkerne. Dette sker samtidig med, at
der er sket en stigning i antallet af ”tunge” sager – både civile sager og straffesager – samt at der er
sket en reduktion af det øvrige personale, som skal understøtte dommernes arbejde i dagligdagen.
I samarbejde med direktør Kristian Hertz, som fulgte de mange og meget givende diskussioner på
områdemøderne, har bestyrelsen nedsat en arbejdsgruppe bestående af Mette Søgaard Vammen og
Jette Christiansen fra Dommerforeningens bestyrelse samt Susanne Skotte Wied og Peter Urskov
fra Domstolsstyrelsens bestyrelse. Arbejdsgruppen, der ledes af Mikael Sjöberg, tager udgangspunkt i ovennævnte beskrivelse af byretsdommernes nuværende arbejdssituation og søger gennem
tal og beskrivelse at dokumentere situationen.
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Dommerrollen i de to landsretter adskiller sig på flere punkter fra dommerrollen i byretten, men
også her opleves det, at sagerne er blevet mere komplicerede og tidskrævende, samt at der på tilsvarende vis er sket en markant reduktion i de personalegrupper, som skal understøtte landsdommernes
arbejde. Det blev derfor, som bebudet i formandens sommerhilsen til dommerne i forbindelse med
bestyrelsens sommerseminar, besluttet, at arbejdsforholdene i landsretterne også skal indgå i den
beskrivelse af arbejdssituation ved domstolene, som arbejdsgruppen har under udarbejdelse. Astrid
Bøgh indtrådte derfor i slutningen af september måned i arbejdsgruppen.
Bestyrelsen har endvidere i beretningsåret fulgt arbejdet i en række udvalg, hvor medlemmer af bestyrelsen deltager, se nærmere herom under pkt. 6, Arbejde i udvalg mv.
Bestyrelsen har desuden løbende drøftet og indstillet kolleger til besættelse af bierhverv efter ansøgning. Der er stor forskel i søgningen på de enkelte bierhverv. Bestyrelsen lægger stor vægt på, at
alle bierhverv besættes – og gerne til tiden – og derfor ses ikke sjældent, at det i forbindelse med et
opslag tilkendegives, at dette bierhverv ikke har betydning for tildelingen af øvrige bierhverv. Bierhvervene opslås på hjemmesiden, og administration af ordningen varetages primært af Lene Sigvardt.
Bestyrelsen har derudover drøftet planlægningen og tilrettelæggelsen af foreningens kommende årsmøder. Det kommende årsmøde drøftes som fast punkt på møderne i beretningsåret.
Endelig var bestyrelsens medlemmer involveret i den meget tidskrævende og udfordrende tilrettelæggelse og afvikling af The European Association of Judges årsmøde 2019, som blev afviklet i
København i dagene 9.-11. maj 2019.
ÅRSMØDER
Foreningen holder jævnfør vedtægterne hvert år mindst et almindeligt medlemsmøde.
Årsmødet 2018
Årsmødet afholdtes fra torsdag den 4. oktober til lørdag den 6. oktober på Nyborg Strand Hotel,
Nyborg.
Temaet for årsmødet var ”magt” som begreb.
Torsdagen blev indledt med et oplæg af fhv. formand for Folketinget mv. Mogens Lykketoft, der
talte om ”det at ha´magt”. Efter middagen var der ekstraordinær aftenunderholdning ved satiregruppen MAGT.
Om fredagen var der efter generalforsamlingen indlæg af forbundsformand Kim Østerbye, advokat
Karoline Normann, professor Sten Schaumburg-Müller og forfatter mv. Kresten Schultz-Jørgensen,
der berørte forskellige facetter af begrebet magt. Fredagen sluttede af med et indlæg fra den danske
ambassadør til Polen, Ole Egberg Mikkelsen.
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Årsmødet 2019
Årsmødet afholdes fra torsdag den 24. oktober til lørdag den 26. oktober på Hotel Comwell, Aarhus. Årsmødet markerer om torsdagen 100 året for retsplejeloven, og årets tema er ”unge”.
Årsmødet 2020
Årsmødet afholdes fra torsdag den 22. oktober til lørdag den 24. oktober på Hotel Comwell, Aarhus.
Årsmødet 2021
Årsmødet afholdes fra torsdag den 7. oktober til lørdag den 9. oktober på Hotel Comwell, Aalborg.
Årsmødet 2022
Årsmødet afholdes fra torsdag den 6. oktober til lørdag den 8. oktober Hotel Comwell, Kolding.
Årsmødet 2023
Årsmødet afholdes fra torsdag den 5. oktober til lørdag den 7. oktober på Nyborg Strand Hotel, Nyborg.
Årsmødet 2024
Årsmødet afholdes fra torsdag den 3. oktober til lørdag den 5. oktober på Nyborg Strand Hotel, Nyborg.

ANDRE DOMMERMØDER
Områdemøder i 2019 blev afholdt således:
Område 1 - den 19. marts 2019
Område 2 - den 14. marts 2019
Område 3 - den 26. marts 2019
Område 4 - den 21. marts 2019
Område 5 - den 06. marts 2019
Område 6 - den 05. marts 2019
På områdemøderne deltog Mikael Sjöberg og de enkelte områderepræsentanter (bestyrelsesmedlemmer). Endvidere deltog som repræsentanter for Domstolsstyrelsens bestyrelse på skift Susanne
Skotte Wied og Peter Urskov. Direktør i Domstolsstyrelsen, Kristian Hertz, deltog i alle områdemøderne.
Øvrige dommermøder:
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I 2019 blev Jysk Dommermøde afholdt den 10. maj og dommermøde i Østre Landsrets kreds (Østdommermøde) den 3. maj.
Områdemøder i 2020 afholdes således:
Område 1 - den 24. marts 2020
Område 2 - den 01. april 2020
Område 3 - den 19. marts 2020
Område 4 - den 30. marts 2020
Område 5 - den 04. marts 2020
Område 6 - den 03. marts 2020
Øvrige dommermøder:
I 2020 er der Jysk Dommermøde den 24. april og dommermøde i Østre Landsrets kreds (Østdommermøde) den 15. maj.

HØRINGSSAGER
Dommerforeningens høringssvar opdateres løbende på foreningens hjemmeside, hvortil henvises:
https://www.dommerforeningen.dk/dommerforeningen/hoeringssvar/.
Mikael Sjöberg og Astrid Bøgh varetager screening af indkomne høringer, der udvælges til behandling i bestyrelsen, og den afsluttende ekspedition. Som nævnt ovenfor fremsatte den tidligere justitsminister 32 lovforslag i sidste folketingsperiode. Indeværende beretningsperiode har derfor været
præget af helt usædvanlig mange høringssager.
Udover høringssvaret om hjemtagelse af civile sager nævnt ovenfor under ”bestyrelsens arbejde” er
der grund til at fremhæve høringssvar om begrænsning af brugen af samfundstjeneste, flere høringssvar om ændring af udlændingeloven, høringssvar om ændring af straffeloven, hvorefter tro, kulturelle forhold og lignende ikke kan tillægges betydning ved straffens længde, og høringssvar om psykisk vold og cybersikkerhed.
Der medgår selv sagt en del tid til besvarelse af høringer, og bestyrelsen drøfter jævnligt nytten
heraf. Imidlertid er det en kendsgerning, at vore høringssvar bemærkes og læses.
Et kig i lovkataloget for indeværende Folketingssamling giver anledning til betydelig optimisme,
idet der er langt færre lovforslag på programmet.
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ARBEJDE I UDVALG MV.
Domstolenes Samarbejdsforum
Domstolenes Samarbejdsforum består af repræsentanter for domstolene og Domstolsstyrelsen samt
Advokatsamfundet, Advokatrådet, Danske Advokater, Landsforeningen af Forsvarsadvokater, Rigsadvokaten, Rigspolitiet, Retslægerådet, Kriminalforsorgen, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, Ankestyrelsens familieretsafdeling, Civilstyrelsen og Kommunernes Landsforening. Domstolenes Samarbejdsforum mødes to gange årligt, hvor der drøftes emner af fælles interesse.
Bent Carlsen, Helle Bertung, Mikael Sjöberg, Henrik Johnsen og Laila Nitschke er medlemmer.
Kompetenceudvalget
Kompetenceudvalget under DHA (Danmarks Domstoles Hovedsamarbejds- og Arbejdsmiljøorganisation) har afholdt møde den 7. november 2018, hvor der blandt andet blev drøftet fordeling af
Kompetencefondsmidler. Nærmere oplysninger om Kompetencefondsmidler kan findes her:
https://kompetenceudvikling.dk/nyhedsbrev-klar-til-fondsmidler. Udvalget er i løbet af 2019 blevet
orienteret om status på lederuddannelse, på uddannelse i forbindelse med Familieretten og på uddannelse i forbindelse med Ungdomskriminalitetsnævn, ligesom udvalget har givet input til kursusudbud i 2020.
Bodil Ruberg, Karin Bøgh Pedersen og Olaf Tingleff er medlemmer.

Kontaktudvalg med Advokatsamfundet og Danske Advokater
I det forløbne år har der været en løbende og tæt kontakt med Advokatsamfundet og Danske Advokater.
Karin Bøgh Pedersen og Mikael Sjöberg sidder i udvalgene.
Retsplejerådet
Den 6. marts 2019 afgav Retsplejerådet betænkning om retsafgifter. Retsplejerådet har set på de afgifter, der betales til domstolene for behandling af civile retssager, fogedsager, skiftesager mv.
Retsplejerådet har undersøgt mulighederne for at forenkle afgifterne. Retsplejerådet foreslår at videreføre tre hovedprincipper for retsafgiften i civile retssager, som blev gennemført i 2005. Der skal
således stadig være en lav retsafgift i sager om mindre krav, et loft for retsafgiften og et lavt maksimum for retsafgiften i sager om prøvelse af myndighedsudøvelse (f.eks. en sag om gyldigheden af
en administrativ afgørelse).
Retsplejerådet anbefaler blandt andet i betænkningen, at de retsafgifter, der i dag udgør en procentdel af sagens værdi, erstattes af faste retsafgifter. Retsafgiften for sagsanlæg om mellem 50.000 kr.
og 100.000 kr. foreslås eksempelvis ændret fra 1,2 procent af kravet + 150 kr. til en fast afgift på
750 kr. Forenklingerne har til hensigt at gøre det lettere for sagens parter at forstå og anvende reglerne. De foreslåede ændringer skal samtidig gøre det enklere for domstolene at beregne og opkræve retsafgifter.
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Straffelovrådet og Strafferetsplejeudvalget
Justitsministeren udpegede i april 2019 nye medlemmer til Straffelovrådet, der i øjeblikket behandler kommissorium om en frivillighedsbaseret voldtægtsbestemmelse i straffeloven.
Arbejdsgruppen om efteruddannelse af dommere
Retspræsidenterne har nedsat denne arbejdsgruppe, der skal klarlægge fordele og ulemper ved forskellige tilbud om efteruddannelse for dommere.
Arbejdsgruppen påbegyndte sit arbejde i sommeren 2018 og har siden afholdt møder i oktober 2018
og maj 2019. Der er til brug for arbejdsgruppens videre arbejde gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt alle dommere i Danmark.
Undersøgelsen viste blandt andet, at hovedparten af dommerne er meget tilfredse med kvaliteten og
indholdet af efteruddannelsen, samt at det, der typisk kan forhindre dommeres deltagelse i for eksempel Domstolsakademiet, er manglende tid på grund af hastende berammelser, men mange dommere var heller ikke bekendt med, at målsætningen for dommeres deltagelse på Domstolsakademiet
er, at dommere deltager minimum en gang hvert andet år. I besvarelserne var der endvidere stor
enighed om, at der er et behov for kontinuerlig efteruddannelse af dommere, ligesom langt de fleste
dommere udtrykte et ønske om en bred vifte af tilbud, som de kan tilmelde sig.
Arbejdsgruppen skal afslutte sit arbejde med en rapport, der vil blive fremlagt på Ledelsesforum.
Karin Bøgh Pedersen, Helle Bertung, Elisabet Michelsen, Jørgen Lougart og Mikael Sjöberg deltager i arbejdsgruppen.
Arbejdsgruppen om dommerfuldmægtiges ansættelse
Arbejdsgruppen, der begyndte sit arbejde i efteråret 2017, har blandt andet haft til opgave at belyse
og vurdere fordele og ulemper ved en eventuel fremtidig ordning med tidsbegrænset ansættelse af
dommerfuldmægtige. Efter en længere møderække har arbejdsgruppen afsluttet sit arbejde med en
rapport umiddelbart før sommerferien 2019. Rapporten indeholder blandt andet arbejdsgruppens
overvejelser om, hvorvidt den første ansættelse af dommerfuldmægtige fremadrettet bør ske tidsbegrænset. Udvalget har ikke været enige herom.
Det fremgår af rapporten, at et flertal blandt andet har fundet, at en ordning med tidsbegrænset ansættelse af dommerfuldmægtige vil kunne sikre, at der kun tilbydes varig ansættelse til dommerfuldmægtige, der med sikkerhed lever op til de faglige og personlige krav i stillingen, herunder kravene til motivation og løbende udvikling.
Arbejdsgruppens rapport vil blive drøftet i Domstolsstyrelsens bestyrelse i 2. halvår af 2019, hvorefter bestyrelsen vil tage stilling til, i hvilket omfang og hvordan der skal arbejdes videre med arbejdsgruppens forslag.
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Bent Carlsen, Alex Elisiussen, Christian Schou og Karin Bøgh Pedersen har deltaget i arbejdsgruppen.

ANDRE FAGLIGE SPØRGSMÅL
Dommerforeningens hjemmeside
Hjemmesiden findes på internettet under www.dommerforeningen.dk.
Hjemmesiden er blevet opdateret op til årsmødet, hvilket af it-mæssige årsager var bydende nødvendigt. Dette har desværre givet anledning til vanskeligheder for nogle medlemmer i forbindelse
med deres tilmelding til årsmødet, hvilket bestyrelsen skal beklage.
Under medlemsinformation og information fra bestyrelsen findes blandt andet opslag om tildeling
af hverv. Punktet dagsordener opdateres løbende med dagsordener for bestyrelsens møder. Bestyrelsens referater er tilgængelige under punktet information fra bestyrelsen.
Dele af hjemmesiden 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 Association of Judges (IAJ) og Den Europæiske Dommerunion, European Association of Judges (EAJ).
IAJ blev stiftet i 1953 og har status af en ngo organisation under FN.
Mikael Sjöberg blev i 2016 valgt til Vice President i bestyrelsen for IAJ og EAJ.
Den Internationale Dommerunion, IAJ, afholdt møde i november 2018 i Marokko. Fra bestyrelsen
deltog Mikael Sjöberg, Mette Søgaard Vammen, Lene Sigvardt, Astrid Bøgh og Jette Christiansen.
I 2019 afholdtes IAJ’s møde i Nur Sultan i Kasakhstan. Fra bestyrelsen deltog Mikael Sjöberg,
Mette Søgaard Vammen, Lene Sigvardt, Jette Christiansen, Jørgen Lougart og Ole Høyer.
Det Europæiske Dommerunion, EAJ, afholdt møde i maj 2019 i København. Der deltog kolleger fra
42 lande, og dermed er det landemæssigt det hidtil største dommermøde, der er holdt på dansk
grund. Mødet indledtes med en international konference på Københavns Universitet om retssikkerhed. Denne del af mødet blev overværet af en lang række danske kolleger. Under selve det europæiske dommermøde blev der vedtaget en række resolutioner. Disse kan læses på IAJ´s hjemmeside,
jfr. nedenfor. Det næste møde finder sted i maj 2020 i Portugal.
Det er den enkelte dommerforening – og ikke landet som sådan, der er medlem af IAJ/EAJ.
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Betingelserne for medlemskab i IAJ og EAJ er, at den pågældende dommerforening er uafhængig af
statsmagten, og at den arbejder for ”rule of law” i bred forstand. Der skeles også til, om landet som
sådan overholder basale menneskerettigheder og har et uafhængigt retsvæsen, men dette kriterium
er i de senere år veget tilbage for kriteriet – 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, igangsættes i 2020.
Statsmagters krænkelser af foreningernes rettigheder og faktiske muligheder for at repræsentere og
sikre foreningernes respektive medlemmers reelle status som uafhængige dommere har gennem en
længere årrække været et dominerende emne på de årlige møder. Det har givet anledning til, at præsidiet 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.
Der er fortsat særligt fokus på forholdene i Polen og Tyrkiet. Den Danske Dommerforenings bestyrelse ved Mikael Sjöberg og Lene Sigvardt deltager således i en særlig arbejdsgruppe nedsat under
EAJ. Arbejdsgruppen mødtes i februar 2019 i Warszawa, Polen, hvor Mikael Sjöberg og Lene Sigvardt ligeledes havde et møde med den danske ambassadør, Ole Egberg Mikkelsen, om et muligt
samarbejde i relation hertil. Det er senest blevet vedtaget i forbindelse med IAJ mødet i september
2019, at det i arbejdsgruppen skal undersøges, hvorledes arbejdsgruppen kan skabe tiltag og/eller
understøtte en proces, der skal sikre, at de foreløbigt 50 dommere, som for tiden er mødt med disciplinære sager udsprunget af deres involvering i arbejdet med at sikre fortsat uafhængige domstole i
Polen, får en fair trial, herunder fornøden forsvarerrepræsentation. Det overvejes bl.a., om nordiske
dommere kan møde som observatører under de polske processer.
For yderligere information henvises til IAJ’s hjemmeside: https://www.iaj-uim.org/.
SEND (Samarbejdsorganet for Efteruddannelse af Nordens Dommere)
SEND afholdt fra den 24. til den 26. oktober 2018 i Trondheim et seminar om domstolsledelse i
forandring – eksterne krav og interne kriser, og fra den 8. til 10. maj 2019 i Island et seminar om
bevisvurdering og bevisregler.

CCJE
CCJE (Consultative Council of European Judges) er nedsat af Europarådet. CCJE består udelukkende af dommere. CCJE skal navnlig rådgive om generelle spørgsmål vedrørende dommeres uafhængighed, upartiskhed og kompetence.
Medlemmer af CCJE har i årets løb besvaret forespørgsler fra andre medlemmer vedrørende situationen i retsvæsenet.
Der henvises til CCJE’s hjemmeside, https://www.coe.int/en/web/ccje
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PERSONALIA

DOMMERMEDLEMMER AF UDVALG MV.
Eksterne udvalg
Bibeskæftigelse
Thomas Rørdam er formand for Bibeskæftigelsesnævnet, og Bent Carlsen, Helle Bertung, Jørgen
Lougart og Mikael Sjöberg er medlemmer.
DJØF, Offentlige Chefer
Mikael Sjöberg er næstformand i bestyrelsen og er i forbindelse hermed medlem af forskellige udvalg i DJØF.
Dommerudnævnelsesrådet
Oliver Talevski er formand, Gitte Rubæk Pedersen er næstformand, og Henrik Johnsen er medlem.
Domstolsstyrelsens bestyrelse
Hanne Schmidt er formand, Susanne Skotte Wied er næstformand, og Tine Vuust, Dorte Jensen og
Peter Ulrik Urskov er medlemmer.
Europæiske dommere
Lene Pagter Kristensen og Linda Lauritsen er medlemmer af Europarådets rådgivende komite af europæiske dommere CCJE (Consultative Council of European Judges).
The International Associations of judges (IAJ)
Mikael Sjöberg er vicepræsident, Mette Søgaard Vammen er vicepresident i 2nd Study Commission
(Civilret), og Lene Sigvardt er Co-president i 3rd Study Commission (Strafferet).
Forskningspolitisk udvalg
Lis Frost er medlem.
Den Særlige Klageret
Vibeke Rønne er formand for, og Henrik Estrup og Kari Sørensen er medlemmer af Den Særlige
Klageret. Hanne Schmidt og Jens Kruse Mikkelsen fungerer som suppleanter for formanden. Henrik
Gunst Andersen og Gitte Rubæk Pedersen fungerer som suppleanter for Henrik Estrup. Marianne
Madsen og Jesper Stage Thusholt fungerer som suppleanter for Kari Sørensen.
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Konkursrådet
Torben Kuld Hansen er medlem.
Kriminalpræventive Råd
Peter Thønnings er medlem af Det Kriminalpræventive Råds repræsentantskab.
Pressenævnet
Hanne Schmidt er formand for Pressenævnet, og Jens Kruse Mikkelsen er suppleant for formanden.
Procesbevillingsnævnet
Oliver Talevski er formand for Procesbevillingsnævnets afdeling for appeltilladelser med Kurt Rasmussen som suppleant. Annette Dellgren og Ingrid Therkelsen er medlemmer med Lone Kerrn-Jespersen, Bo Østergaard, Karen Duus Mathiesen og Ivan Larsen som suppleanter.
Julie Skat Rørdam 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 Puggard er afdelingsformand for Procesbevillingsnævnets afdeling for fri proces med HansJørgen Nymark Beck som suppleant, og Mette Bytofte er medlem med Søren Hafstrøm som suppleant.
Retsplejerådet
Lars Hjortnæs er formand, og Michael Kistrup, Jette Christiansen og Ole Græsbøll Olesen er medlemmer.
Straffelovrådet
Thomas Rørdam er formand, og Niels Deichmann er medlem.
Datarådet
Kristian Korfits Nielsen er formand.
SEND-bestyrelsen
Linda Lauritsen er formand.
Voldgiftsinstituttet
Christian Lundblad er medlem af bestyrelsen for Det Danske Voldgiftsinstitut.
Voldgiftsnævnet for byggeri og anlæg
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Michael Rekling er formand for præsidiet.
Kontaktudvalg
Advokatsamfundet og Danske Advokater
Mikael Sjöberg og Ole Høyer er medlemmer af kontaktudvalget.
Dommerfuldmægtigforeningen og kontorpersonalets organisationer
Mikael Sjöberg er medlem af kontaktudvalget.

Udvalg og arbejdsgrupper nedsat af Domstolsstyrelsen
Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) og Arbejdsmiljøorganisation
Søren Axelsen, Bent Carlsen, Mikael Sjöberg og Helle Bertung er medlemmer.
It-udvalget
Ole Høyer og Elisabet Michelsen er medlemmer.
Kompetenceudvalget
Bodil Ruberg, Karin Bøgh Pedersen og Olaf Tingleff er medlemmer.
Samarbejdsforum
Helle Bertung, Mikael Sjöberg, Bent Carlsen, Laila Nitschke og Henrik Johnsen er medlemmer.
It-styregruppen vedrørende digitalisering af skifte- og straffeprojektet
Bent Carlsen, Jørgen Lougart, Henrik Engell Rhod, Ole Græsbøll Olesen, Marie Louise Klenow og
Jette Christiansen er medlemmer.
Tekstudvalget
Kirsten Schmidt, Jette Marie Sonne og Tine Ginnerup er medlemmer.
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Interne udvalg
Understøttelsesfond
Mikael Sjöberg, Karin Bøgh Pedersen og Gitte Cordes udgør bestyrelsen i Dommerforeningens Understøttelsesfond.
Årsberetning
Lene Sigvardt redigerer Dommerforeningens årsberetning.
Årsmødeudvalget
Mikael Sjöberg, Mette Søgaard Vammen, Karin Bøgh Pedersen og Lene Sigvardt er medlemmer.

MEDLEMSTAL
Højesteret
Østre Landsret
Vestre Landsret
Sø- og Handelsretten
Byretterne
Tinglysningsretten
Færøerne
Grønland
EU
Menneskerettighedsdomstolen

18
60
41
5
252
2
2
2
2
1

I alt 385 medlemmer af Dommerforeningen

Afgåede
Lars Edslev Andersen, Vestre Landsret
Poul Henrik Pedersen, Retten i Sønderborg
Ingrid Thorsboe, Retten i Horsens
Eva Carpentier, Retten på Frederiksberg
Michael B. Elmer, vicepræsident ved Sø- og Handelsretten
Henrik Linde, præsident ved Retten i Nykøbing Falster
Karsten Bo Knudsen, Østre Landsret
Jytte Tørsløv Thorup, Retten i Aalborg
Lene Pagter Kristensen, Højesteret, pr. oktober måned 2019.
Anne-Grethe Ersbøll, Retten i Glostrup
Poul Grotum Hansen, Vestre Landsret
Hanne Kildal, Vestre Landsret
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Udnævnelser
Kristian Palmann Jensen, Retten i Viborg
Tina Nors, Tinglysningsretten
Ane Maria Røddik Christensen, Retten i Lyngby
Tine Børsen Smedegaard, Retten i Århus, udlånt til kommissionen for SKAT
Thomas Klyver, Vestre Landsret
Claus Korsholm Rohde, Vestre Landsret
Martin Broms, Retten i Glostrup
Louise Falkenberg, Retten på Frederiksberg
Jesper Jarnit, Retten på Frederiksberg
Anette Fogh, Retten i Aarhus
Stig Nørskov-Jensen, Retten i Grønland
Jens Røn, Vestre Landsret
Jeanette Bro Fejring, Retten i Kolding
Kristine Kjellerup Hansen, Retten i Nykøbing Falster
Kristian Porsager Seierøe, Retten på Frederiksberg
Jacob Friis Nolsø, Retten i Glostrup
Anders Thøgersen, Retten i Glostrup
Anne Kirstine Hedegaard Toft, Retten i Holstebro
Jørgen Steen Sørensen, Højesteret
Cecilie Maarbjerg Qvist, Vestre Landsret
Rikke Plesner Skovby, Retten i Glostrup
Søren Rune Boytang Schrøder, Retten i Sønderborg

Ændrede udnævnelser
Ole Græsbøll Olesen, præsident ved Sø og Handelsretten
Peter Ulrik Urskov, Retten i Sønderborg
Kim Holst, Østre Landsret
Henning Larsen, præsident ved Retten i Nykøbing Falster
Gerd Eva Sinding, Retten på Frederiksberg
Mette Lyster Knudsen, Østre Landsret
Peter Hagemann Christensen, Retten i Kolding
Dot Bjerregaard Buchtrup, Retten i Århus
Mette Søndergaard, Retten i Aalborg
Døde
Palle Kiil, Højesteret
Arne Lyngesen, Østre Landsret
Ib Dalgas Rasmussen, Østre Landsret
Jørgen Jochimsen, Vestre Landsret
Knud C. Hornemann, Retten i Århus
Svend Raunholt, Retten i Assens
Joen Henry Andreassen, Retten på Fæøerne
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ÅRSREGNSKAB 2018/2019
Indtægter:
Kontingent
Obligationsrenter
Djøf medlemstilskud
Indtægter i alt

346.500,00 kr.
778,00 kr.
106.200,00 kr.
453.478,00 kr.

Udgifter:
Årsmødet 2018
Bestyrelse m.v.
IT og support
Forsikring
Bankomkostninger
Renter
Udgifter i alt

184.678,00 kr.
22.072,00 kr.
26.133,00 kr.
2.016,00 kr.
1.990,00 kr.
105,00 kr.
243.963,00 kr.

Sekretariatet, løn

27.981,00 kr.

Årets resultat:

181.534,00 kr.

Likvide midler:
Beholdning den 31. juli 2019
Bankindestående
Bankindestående
Obligationer, nominel
Aktiver i alt

992.549,00 kr.
5.862,00 kr.
12.321,00 kr.
1.010.732,00 kr.

Egenkapital
Egenkapital primo
Regulering egenkapital 17/18
Overført resultat indeværende år
Egenkapital ultimo

820.023,00 kr.
- 3.939,00 kr.
181.534,00 kr.
997.618,00 kr.

Skyldige omkostninger
Kreditorer
Skyldige omkostninger i alt

5.000,00 kr.
5.000,00 kr.

Skyldige offentlige omkostninger
Skyldig A-skat
Skyldig am-bidrag
Skyldige feriepenge
Skyldige offentlige omkostninger i alt

5.013,00 kr.
2.061,00 kr.
1.039,00 kr.
8.113,00 kr.

Passiver i alt

1.010.732,00 kr.

16

København den 26. august 2019
Gitte Cordes
Kasserer
Jeg har revideret ovenstående regnskab. Regnskabet er afstemt med bogføringen med tilhørende bilag.
Beholdningens tilstedeværelse er dokumenteret ved forevisning af kontoudskrifter og depotudskrifter.
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.
København, september 2019
Pernille Kjærulff
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UNDERSTØTTELSESFONDEN
Fonden har til formål at yde støtte til afdøde medlemmers ægtefæller og børn. Hvis der ikke er ansøgere, der opfylder formålet, ydes der støtte til fungerende dommeres børn, der har behov for
hjælp, typisk til uddannelsesophold i udlandet, men andre formål kan også tilgodeses. Ansøgningen
skal indgives via Dommerforeningens hjemmeside, og ansøgningsfristen er hvert år den 1. maj.

VEDTÆGTER
Navn og formål
§1
Foreningens navn er Den Danske Dommerforening (Dommerforeningen).
§2
Foreningens formål er at fastholde domstolenes uafhængighed, værne om retssikkerheden, varetage
dommernes 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 foreningen. Efter bestyrelsens bestemmelse kan endvidere danske faste dommere ved internationale domstole 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 foreningens formål, kan ekskluderes af foreningen, hvis mindst 8 medlemmer af bestyrelsen stemmer herfor.
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 1 omfatter Københavns Byret og dommerne i Sø- og Handelsretten.
Område 2 omfatter retterne på Frederiksberg og Bornholm, retterne i Glostrup, Lyngby, Hillerød og
Helsingør samt 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 1. 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 halvdelen 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 før mødet. I tilfælde af vakance i
årets løb vælger området ny repræsentant.
Stk. 5. 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 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 nærmere 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 af formand, jf. § 11, stk. 2.
6. Sammensætning af den øvrige bestyrelse, jf. § 6, stk. 4 og 5.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant, jf. § 16, stk. 2.
8. Eventuelt.
Stk. 5. Forslag fra medlemmerne, herunder forslag om formand og revisor, må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet skriftligt til formanden senest to uger før
generalforsamlingen. Fremsættes sådant forslag, udsender bestyrelsen ny eller supplerende dagsorden 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 stemmeberettigede. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves dog, at mindst halvdelen af stemmeberettigede medlemmer stemmer for.
Stk. 2. Et stemmeberettiget medlem kan stemme i henhold til skriftlig fuldmagt fra et andet stemmeberettiget medlem. Intet medlem kan dog være fuldmægtig for mere end fem fraværende medlemmer.
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 1 formand og 10 andre medlemmer. 4 medlemmer 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. Formanden 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, jf. § 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 møder 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 Offentlige 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 generalforsamlingen blandt de stemmeberettigede medlemmer ved almindeligt flertalsvalg for et år ad gangen.
Ikrafttrædelse
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§ 17
Vedtægterne træder i kraft 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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