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Referat af bestyrelsesmøde i SJD                     
Torsdag den 19.12. 2019 kl. 18:00 

Hotel Hedegaarden, Valdemar Poulsensvej 4, 7100 Vejle,  
 

Til stede var: Flemming Thune-Stephensen – Formand (FTS) 

 Per K. Kristophersen – Næstformand (PKK) 

 Allan Nissen – best. medl. (SJD – AN)) 

 Gunnar Jensen – bestyrelsesmedlem (DKK - GJ) 

 Harris Jensen – bestyrelsesmedlem (DKK – HJ) 

 Claus Lind Christensen – suppleant for Stig Egede Hansen (DJ – CL)  

 Steen Larsen – bestyrelsesmedlem (DJ - SLA)  

 Ole Dahl Madsen – Sekretær SJD (ODM) – referent på mødet 

 

Dagsordenen var: 

 

1. Behandling af 2 klagesager  
2. Information om afholdelse af fælles info møder for prøveledere med DJ 

 

Følgende blev besluttet: 

 

Ad. 1 Behandling af 2 klagesager: 

Bestyrelsen havde modtaget 2 klagesager: 

 

A. Klage fra dommer over dommerkollegas uacceptable titulering og sprogbrug i mailkorrespondance 
– sendt til behandling i DUV, der havde videresendt klagen til behandling i SJD’s bestyrelse den 
3.12.2019. 
 

B. Klage af 3.12.2019 fra DUV vedr. dommers uacceptable sprogbrug og usaglige kritik af DUV i 
mailkorrespondance. 

 

Ad. A: 

FTS gennemgik det udsendte materiale. 

Efter en drøftelse af sagen vedtog bestyrelsen, med begrundelse i uacceptabel og utilbørlig titulering af, og 

sprogbrug om, dommerkollega, samt groft ærekrænkende påstande i mailkorrespondance, at tildele 

indklagede sanktionen ”Advarsel”.  

 

Ad. B: 

FTS gennemgik det udsendte materiale. 

Efter en drøftelse af det forelagte vedtog bestyrelsen, med baggrund i uacceptabel sprogbrug og usaglig 

kritik af DUV i mailkorrespondance, at tildele indklagede sanktionen ”Misbilligelse” 

 

Ad. 2 Information om afholdelse af fælles info møder for prøvelede med DJ: 

FTS redegjorde for baggrunden for afholdelse af de nævnte møder, og informerede om teksten til den 

planlagte indbydelse om deltagelse i 3 landsdelsvise møder. 

Bestyrelsen tilsluttede sig det forelagte. 
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Således besluttet på bestyrelsesmødet den 19. december 2019 

 

 

 

Flemming Thune-Stephensen 

 

 

 

Per Kaa Kristophersen  Allan Nissen 

 

 

 

Gunnar Jensen  Harris Jensen 

 

 

 

Steen Larsen   Claus Lind Christensen  
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