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Årsberetningen er udarbejdet og redigeret af bestyrelsen i fællesskab. Der vil være udvalg og em-

ner, der ikke er beskrevet.  

 

Redaktionen er afsluttet ultimo september 2020. 

 

 

BESTYRELSEN  

 

Mikael Sjöberg, Østre Landsret (formand)  

Michael Rekling, Højesteret  

Nikolaj Aarø-Hansen, Østre Landsret og 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) 

Jacob Hinrichsen, Retten i Hjørring (sekretær) (område 6) 

 

Der har siden udsendelsen af sidste årsberetning været afholdt 10 bestyrelsesmøder samt diverse te-

ams møder og et bestyrelsesseminar af to dages varighed. Referat af de fysiske og enkelte af teams 

møderne findes på foreningens hjemmeside under medlemsdelen. 

 

BESTYRELSENS ARBEJDE 
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Bestyrelsen har i beretningsåret under hensyn til formålsbestemmelsen blandt andet 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 det 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 drøftet domstolenes ressourcemæssige situation og ar-

bejdsvilkårene for dommerne, herunder deres arbejdsopgaver, hvilket oprindeligt var temaet på by-

retsdommernes områdemøder i 2019 og førte til nedsættelse af en arbejdsgruppe i samarbejde med 

Domstolsstyrelsens direktør Kristian Hertz.  

 

Arbejdsgruppen består af Mikael Sjöberg som formand, Mette Søgaard Vammen, Jette Christiansen 

og Astrid Bøgh fra Dommerforeningens bestyrelse samt Susanne Skotte Wied og Peter Urskov fra 

Domstolsstyrelsens bestyrelse.  

 

Arbejdsgruppen har på baggrund af et længere udvalgsarbejde i juni 2020 udgivet ”Rapport om 

Dommernes Arbejdsforhold”.  

 

Rapporten afdækker udviklingen i ressourcer til domstolene siden 2011, de personalemæssige re-

duktioner som følge heraf, stigningen navnlig i antal ”tunge” civile og straffesager og ændringerne i 

arbejdsvilkårene for såvel byrets- som landsdommere i samme periode. Rapporten er desuden et 

vigtigt redskab i synliggørelsen af domstolenes behov for tilførsel af ressourcer i forbindelse med de 

pågående forhandlinger op til politiforliget i 2020. 

 

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

foreningens hjemmeside.   

 

Bestyrelsen har i beretningsåret blandt andet drøftet byretsdommerne og deres arbejdsopgaver, hvil-

ket emne også var temaet på områdemøderne i 2019. Den nedsatte arbejdsgruppe bestående af Mi-

kael Sjöberg, Mette Søgaard Vammen, Jette Christiansen og Astrid Bøgh fra Dommerforeningens 

bestyrelse samt Susanne Skotte Wied og Peter Urskov fra Domstolsstyrelsens bestyrelse udgav på 

baggrund heraf en rapport i marts 2020, der afdækkede arbejdsvilkårene for såvel byrets- som 

landsdommere. Denne rapport har været et vigtigt redskab for bestyrelsen i at synliggør domstole-

nes behov for tilføjelser af ressourcer i forbindelse med de pågående forhandlinger op til politiforli-

get i 2020. 
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Bestyrelsen har desuden løbende drøftet og indstillet kolleger til besættelse af bierhverv efter ansøg-

ning. 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 det 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 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 jævnfør vedtægterne hvert år mindst et almindeligt medlemsmøde. 

 

Årsmødet 2019 

 

Årsmødet afholdtes torsdag den 24. oktober til lørdag den 26. oktober på Hotel Comwell, Aarhus. 

Årsmødet markerede om torsdagen 100 året for retsplejeloven, og årets tema var ”unge”. 

 

Årsmødet 2020 

 

Årsmødet som først annonceret blev aflyst som følge af covid-19 situationen. I stedet afholdes års-

mødet over en enkelt dag om fredagen den 23. oktober 2020 som et virtuelt møde. Temaet for mø-

det vil være domstolenes håndtering af covid-19 situationen, navnlig regeringen, Folketinget og 

Domstolsstyrelsens rolle i retternes ned- og genoplukning. 

 

Årsmødet 2021 

 

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

 

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 på Nyborg Strand Hotel, Ny-

borg. 

 

Årsmødet 2024 

 

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

borg. 

 

 

ANDRE DOMMERMØDER  

 

Områdemøder i 2020 blev aflyst som følge af covid-19 situationen.  
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Jysk Dommermøde og dommermøde i Østre Landsrets kreds (Østdommermøde) blev tilsvarende 

aflyst som følge af covid-19 situationen.  

 

Områdemøder i 2021 planlægges foreløbigt afholdt således:  

 

Område 1 - den 17. marts 2021 

Område 2 - den 08. april 2021 

Område 3 - den 12. april 2021 

Område 4 - den 15. april 2021 

Område 5 - den 23. marts 2021 

Område 6 - den 24. marts 2021 

 

Øvrige dommermøder:  

 

I 2021 er der Jysk Dommermøde den 23. april og dommermøde i Østre Landsrets kreds (Østdom-

mermøde) den 28. 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 behand-

ling i bestyrelsen, 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 høringssvar bemærkes og læses.   

 

ARBEJDE I UDVALG MV.  

 

Domstolenes Samarbejdsforum 

 

Domstolenes Samarbejdsforum består af repræsentanter for domstolene og Domstolsstyrelsen samt 

Advokatsamfundet, 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 

 

Kompetenceudvalget under DHA (Danmarks Domstoles Hovedsamarbejds- og Arbejdsmiljøorgani-

sation) har afholdt møder den 12. november 2019 og den 30. april 2020. Sidstnævnte møde blev af-

holdt via Teams grundet corona-situationen, og udvalget drøftede blandt andet konsekvenserne af 

de mange aflysninger af planlagte uddannelsesaktiviteter. Kompetencefondsmidler fordeles ikke 

længere af udvalget, da kompetencefondsmidler nu skal søges i Den Statslige Kompetencefond. 

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

https://www.dommerforeningen.dk/dommerforeningen/hoeringssvar/
https://kompetenceudvikling.dk/
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Arbejdsgruppen om efteruddannelse af dommere 

 

Retspræsidenterne har nedsat denne arbejdsgruppe, der skal klarlægge fordele og ulemper ved for-

skellige tilbud om efteruddannelse for dommere.  

 

Arbejdsgruppen har færdiggjort sin rapport og har blandt andet konkluderet, at det eksisterende ef-

teruddannelsestilbud til dommere i omfang og kvalitet er tilfredsstillende i sin nuværende form, 

samt at langt de fleste dommere deltager kontinuerligt i efteruddannelse. Rapporten kan findes her: 

(link kommer) 

 

Arbejdsgruppen om fælles principper for straffesagers behandling i retten 

 

Arbejdet i denne arbejdsgruppe, der blev nedsat omkring årsskiftet 2019/2020, har været ramt af 

forsinkelser grundet corona-situationen. Første møde i arbejdsgruppen forventes nu at blive afholdt 

den 5. oktober 2020. 

 

Arbejdsgruppen har følgende kommissorium: 

 

”Arbejdsgruppen skal udarbejde et sæt principper med op til ti fælles principper for arbejdet i retten. 

Principperne bør tage konkret afsæt i de roller og opgaver også af praktisk karakter, som anklage-

ren, forsvareren respektive dommeren/-ne har. Principperne skal kunne fungere som et fælles 

grundlag for alle aktører og dermed bidrage til, at straffesager behandles og afvikles med den høje-

ste grad af værdighed og respekt for den enkelte. 

 

Principperne skal udformes på en sådan måde, at det kan indgå i anklagernes grundforløb, i advo-

katfuldmægtiguddannelsen samt i Danmarks Domstoles interne kurser for dommerfuldmægtige og 

dommere. 

 

Principperne kan bl.a. angå og beskrive 

- krav om en klar rollefordeling mellem de enkelte aktører, 

- krav om en udtalt respekt for hinandens funktioner, 

- krav om en venlig, tydelig og neutral retsledelse (verbal og non-verbal), 

- krav om en høflig og ordentlig tone, 

- krav om respekt for den enkeltes baggrund, herunder rummelighed for forskelle i erfaring, 

- krav til, at praktiske opgaver knyttet til de fysiske rammer i retten påhviler retten”. 

 

Arbejdsgruppen om opsamling af erfaringer under covid-19 

 

Arbejdsgruppen er nedsat af Ledelsesforum før sommerferien 2020 og har afholdt sit første møde i 

august 2020. Arbejdsgruppen har blandt andet til formål at få identificeret de idéer og nye måder at 

arbejde på, som er opstået under covid-19 nedlukningen og den gradvise genåbning af domstolene. 

Arbejdsgruppen forventer at skulle drøfte hjemmearbejdspladser, virtuelle møder i ikke-judicielle 

sammenhænge, nye måder at sagsbehandle på, samarbejdsrelationer, ledelse og kommunikation. 

Arbejdet forventes afsluttet primo 2021, hvorefter resultaterne vil blive fremlagt på Ledelsesforum.  

 

Kontaktudvalg med Advokatsamfundet og Danske Advokater 
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I det forløbne år har der været en løbende og tæt kontakt med Advokatsamfundet og Danske Advo-

kater. 

 

Karin Bøgh Pedersen Mikael Sjöberg sidder i udvalgene. 

 

Retsplejerådet 

 

Retsplejerådet havde ingen mødeaktivitet i 2019. Retsplejerådet har afholdt ét møde, den 28. august 

2020, efter at Justitsmisteriet ved brev af 20. maj 2020 anmodede om, at Retsplejerådet i forbindelse 

med behandlingen af kommissoriet om en generel reform af den civile retspleje undersøger årsa-

gerne til faldet i antallet af civile sager ved domstolene. 

 

Retsplejerådet er på baggrund af denne undersøgelse blevet anmodet om at overveje, om faldet i 

sagsantallet giver anledning til ændringer af den civile retspleje, eksempelvis med henblik på at 

gøre domstolene til et mere attraktivt forum for løsning af civile retstvister eller med henblik på at 

fremme domstolenes rolle som en institution, der understøtter, at civile retstvister kan løses i andre 

fora end ved domstolene. 

 

Der er indkaldt til flere møder i løbet af efteråret 2020 og foråret 2021. 

 

Straffelovrådet og Strafferetsplejeudvalget  

 

Straffelovrådet blev i 2019 anmodet om at afgive en betænkning med forslag til (mindst) en ny be-

stemmelse i straffelovens § 216 om voldtægt og eventuelle konsekvensændringer af de øvrige be-

stemmelser i straffelovens kapitel 24 om seksualforbrydelser samt et lovudkast, der afspejlede rå-

dets anbefalede regulering.  

 

Straffelovrådet har behandlet kommissoriet i 6 møder. Straffelovrådet har under behandlingen af 

kommissoriet inddraget højesteretsdommer ved Højesteret i Sverige Petter Asp, som har holdt op-

læg om den svenske voldtægtslovgivning fra 2018 og har kommenteret på det anførte om svensk 

ret. Derudover har cand.mag. Tine Søberg, specialkonsulent i Rigspolitiet, holdt oplæg om vold-

tægtsofres traumereaktioner, herunder spørgsmålet om såkaldt freeze response. Endelig har psyko-

log, ph.d. Louise Hjort Nielsen, Rigspolitiets psykologtjeneste, kommenteret på Straffelovrådets 

lovudkast i relation til spørgsmålet om voldtægtsofres traumereaktioner. 

 

Et enigt Straffelovråd fandt, at straffelovens §216 bør ændres, således at bestemmelsen dækker en-

hver form for ufrivillighed. Et flertal på 10 medlemmer foreslog, at straffelovens § 216, stk. 1, æn-

dredes, så bestemmelsen baseres på et kriterium om frivillighed, mens et medlem foreslog, at be-

stemmelsen baseredes på et kriterium om samtykke. 

 

ANDRE FAGLIGE SPØRGSMÅL  

 

Dommerforeningens hjemmeside  

 

Hjemmesiden findes på internettet under www.dommerforeningen.dk.  

 

file:///C:/Users/kabp/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ISUFX2L9/www.dommerforeningen.dk
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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 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 Asso-

ciation 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. Der er til IAJ knyttet fire study 

commission. 

 

Mikael Sjöberg blev i 2016 valgt til Vice President i bestyrelsen for IAJ og EAJ. Lene Sigvardt er 

co-president i 3. study commission og Mette Søgaard Wammen er vicepresident i 2. study commis-

sion under IAJ. 

 

Møderne i Den Europæiske Dommerunion og Den Internationale Dommerunion i 2020 blev aflyst 

som følge af covid-19 situationen.   

 

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 at den arbejder for ”rule of law” i bred forstand. Der skeles også til, om landet som så-

dan overholder basale menneskerettigheder og har et uafhængigt retsvæsen, men dette kriterium er 

de senere år veget tilbage for kriteriet om en uafhængig dommerforening, der arbejder for et uaf-

hængigt 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 eva-

lueres 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 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. 

 

Der er fortsat særligt fokus på forholdene i Polen og Tyrkiet. Den Danske Dommerforenings besty-

relse ved Mikael Sjöberg og Lene Sigvardt deltager således i en særlig arbejdsgruppe nedsat under 

EAJ.  

 

Præsidenten for IAJ Tony Pagone har i samarbejde med i IAJ’s sekretariat til samtlige foreningens 

medlemmer udsendt et spørgeskema til at belyse konsekvenserne for Rule of Law af nedlukningen 

af verdenssamfundene og i flere tilfælde tilsvarende af landenes domstole, herunder om ned- og 
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oplukningen af domstolene har udgjort en krænkelse af de enkelte domstoles uafhængighed. Emnet 

vil blive yderligere og mere indgående behandlet i de fire study commissions ved den næste IAJ 

møde i 2021. 

 

For yderligere information henvises til IAJ’s hjemmeside: https://www.iaj-uim.org/. 

 

SEND (Samarbejdsorganet for Efteruddannelse af Nordens Dommere) 

 

SEND arrangementerne blev aflyst som følge af covid-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. 

 

Der henvises til CCJE’s hjemmeside, https://www.coe.int/en/web/ccje 

 

PERSONALIA 

 

 

DOMMERMEDLEMMER AF UDVALG MV.  

 

Eksterne udvalg 

  

Bibeskæftigelse 

Thomas Rørdam er formand for Bibeskæftigelsesnævnet, og Carsten Kristian Vollmer, Helle Ber-

tung, Jørgen Lougart og Mikael Sjöberg er medlemmer. Carsten Kristian Vollmer afløste den 1. 

september 2020 Bent Carlsen. 

DJØF, Offentlige Chefer 

Mikael Sjöberg er næstformand i bestyrelsen og er i forbindelse hermed medlem af forskellige ud-

valg 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. 

https://www.iaj-uim.org/
https://www.coe.int/en/web/ccje
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Europæiske dommere 

Vibeke Rønne 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. 

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 

Kurt Rasmussen er formand for Procesbevillingsnævnets afdeling for appeltilladelser med Lars 

Apostoli som suppleant. Ole Græsbøll Olesen og Dorrit Kring er medlemmer med Karen Hald, Lis 

Frost, Rasmus Damm og Charlotte Bliss Elmquist 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 Hans- 

Jørgen Nymark Beck som suppleant, og Mette Bytofte er medlem med Søren Hafstrøm som supple-

ant. 
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Retsplejerådet 

Lars Hjortnæs er formand, og Michael Kistrup, Jette Christiansen og Ole Græsbøll Olesen er med-

lemmer. 

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 

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, Carsten Kristian Vollmer, Mikael Sjöberg og Helle Bertung er medlemmer. 

It-udvalget 

Jacob Hinrichsen og Elisabet Michelsen er medlemmer. 



12 

 

Kompetenceudvalget 

Bodil Ruberg, Karin Bøgh Pedersen og Olaf Tingleff er medlemmer. 

Samarbejdsforum 

Helle Bertung, Mikael Sjöberg, Carsten Kristian Vollmer, Laila Nitschke og Henrik Johnsen er 

medlemmer. 

It-styregruppen vedrørende digitalisering af skifte- og straffeprojektet 

 

Carsten Kristian Vollmer, 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.  

Interne udvalg  

 

Understøttelsesfond 

 

Mikael Sjöberg, Karin Bøgh Pedersen og Gitte Cordes udgør bestyrelsen i Dommerforeningens Un-

derstøttelsesfond. 

 

Årsberetning  

 

Lene Sigvardt redigerer Dommerforeningens årsberetning.  

 

Årsmødeudvalget  

 

Mikael Sjöberg, Mette Søgaard Vammen, Karin Bøgh Pedersen og Lene Sigvardt er medlemmer.  

 

 

MEDLEMSTAL  

 

Højesteret 18 

Østre Landsret 60 

Vestre Landsret 41 

Sø- og Handelsretten 5 

Byretterne 252 

Tinglysningsretten 2 

Færøerne  2 

Grønland 2 

EU 2 

Menneskerettighedsdomstolen 1 
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 I alt 385 medlemmer af Dommerforeningen    

   

 

Afgåede 

Margit Stassen, Østre Landsret 

Lene Pagter Kristensen, Højesteret  

Peter Rønning-Jølver, Københavns Byret 

Marianne Madsen, Københavns Byret 

Ejler Bruun, Østre Landsret 

Peter Lind Larsen, Københavns Byret 

Niels Feilberg Jørgensen, Retten i Odense 

Kirsten Thorup, Vestre Landsret 

Svend Bjerg Hansen, Vestre Landsret 

Jens Schultz-Hansen, Retten i Sønderborg 

Lisbeth Parbo, Vestre Landsret 

Kirsten Nygaard, Retten i Hjørring 

Bent Carlsen, Østre Landsret 

 

Udnævnelser 

Mie Obel Thomsen, Retten i Hjørring 

Jørgen Steen Sørensen, Højesteret 

Nicolai Uggerhøj-Winther, Østre Landsret  

Henrik Hjort Elmquist, Østre Landsret  

Kristina Skovbo Hauerslev, Retten i Randers 

Peter Juul Agergaard, Sø- og Handelsretten 

Berit Holmelund, Retten i Glostrup 

Agnete Ergarth Skouv, Retten i Kolding 

Marie Katrine Rosenkilde Nielsen, Retten i Århus  

Nikolaj Kaack Belmann Andersen, Retten i Kolding 

Lene Holm Trøst, Retten i Aalborg 

Kresten Trolle, Retten i Horsens 

Mai-Britt Bæk Johansen, Retten i Hjørring 

Birgitte Møberg, Retten på Frederiksberg 

Helga Lund Laursen, Retten i Glostrup 

Inge Birgitte Møberg, Retten på Frederiksberg 

Camilla Dalgaard, Retten i Herning 

Camilla Maria Felbo, Retten i Svendborg 

Inge Juhl de Neergaard, Københavns Byret 

Cecilie Boel Winther, Københavns Byret 

Dorte Nørby, Retten i Glostrup 

Jan Tino Knudsen, Retten i Esbjerg 

 

Ændrede udnævnelser 

Ole Græsbøll Olesen, Østre Landsret 

Lotte Wetterling, præsident i Sø- og Handelsretten 

Claus Forum Petersen, vicepræsident i Sø og Handelsretten 

Kristian Porsager Seierøe, Østre Landsret 

Malene Værum Westmark, Vestre Landsret 
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Henrik Philip Basse Fønss Gjørup, præsident i Retten i Kolding 

Ane Røddik Christensen, Østre Landsret 

Vivi Kahr Rasmussen, Københavns Byret 

Tine Gehlert Schmidt, Retten i Kolding 

Carsten Kristian Vollmer, præsident i Østre Landsret 

Jesper Jarnit, Østre Landsret 

Michael de Thurah, Østre Landsret 

Jacob Ottesen Ebbensgaard, Vestre Landsret 

Anne Berg, Københavns Byret 

Bente Thanning, Retten i Kolding 

Anne Bendtfeldt Westergaard, Østre Landsret 

Jacob Hinrichsen, Retten i Sønderborg 

Mikael Friis Rasmussen, Østre Landsret 

Christian Wenzel, Retten på Frederiksberg 

 

Døde 

 

Mogens Hornslet, Højesteret 

Peter Deleuran, Vestre Landsret  

Flemming Jørgensen, Retten i Ringsted/Roskilde 

Torkel Florian Hageman, Retten på Frederiksberg 

Frank Poulsen, præsident for Sø- og Handelsretten 

Mogens Kromann, Østre Landsret 

Eggert Bjørn Rasbech Opperman, Retten i Holstebro 

Gunnar Vork, Retten i Frederikshavn 

 

 

 

 

 

Den Danske Dommerforening 

CVR-NR. 11579701 

 

Årsregnskab 2019/2020 

Resultatopgørelse 

 

INDTÆGTER 
Kontingenter     357.647 

Obligationsrenter           3.548 

DJØF medlemstilskud     105.300 

INDTÆGTER I ALT    466.495 

 

UDGIFTER 
Årsmødet       296.246 

Bestyrelse m.v.       45.974 

IT & support          5.840 

IAJ-kontingent        21.389 
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Forsikring           2.206 

Bank & Nets omkostninger       12.124 

Hjemmeside         22.130 

Bogholder           6.047 

Renter             148 

UDGIFTER I ALT    412.104 

 

Løn sekretariat 

Løn         20.984 

Resultat        33.407 

 

 

Balance 31. juli 2020 

 

AKTIVER 

 

Obligationer          10.896 

Bank 0103438527    1.010.668 

Bank 0724925022         10.697 

LIKVIDE MIDLER I ALT   1.032.261 

 

AKTIVER I ALT     1.032.261 

 

 

PASSIVER 

 

EGENKAPITAL 

 

Egenkapital primo      997.618 

Overført resultat dette år          33.407 

Egenkapital ultimo                        1.031.025 

 

 

SKYLDIGE OMKOSTNINGER 

 

Skyldig a-skat            793 

Skyldig am-bidrag            191 

Skyldig ATP               95 

Skyldige feriepenge            157 

Skyldige offentlige omkostninger i alt        1.236 

 

PASSIVER I ALT                        1.032.261 

 

København den 30. september 2020 

 

Gitte Cordes 

Kasserer 
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Jeg har revideret ovenstående regnskab. Regnskabet er afstemt med bogføringen med tilhørende bi-

lag. Beholdningens tilstedeværelse er dokumenteret ved forevisning af kontoudskrifter og depot-

meddelelser. 

 

Revisionen har ikke givet anledning til anmærkninger. 

 

København den 30. september 2020 

 

Pernille Kjærulff 

revisor 

   

 

 

 

 

UNDERSTØTTELSESFONDEN  

 

Fonden har til formål at yde støtte til afdøde medlemmers ægtefæller og børn. Hvis der ikke er an-

søgere, 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 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. 
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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 

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 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 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 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 vicepræsiden-

terne i Sø- og Handelsretten samt 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. 
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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 

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 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. 
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Stk. 2. Et stemmeberettiget medlem kan stemme i henhold til skriftlig fuldmagt 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 

Bestyrelsen vælges for et år ad gangen og består af 1 formand og 10 andre 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. 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 Of-

fentlige chefer i DJØF. 

Regnskab 
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§ 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 

§ 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 


