
 

 

Når de sjællandske fodboldklubber skal samles ved delegeretmødet 30. maj 2021, så skal de vælge tre 
bestyrelsesmedlemmer og en suppleant til DBU Sjællands bestyrelse. Det sker i henhold til DBU 
Sjællands loves § 5 Bestyrelsen.   

Bestyrelsen indstiller følgende kandidater: 

Jørn Hedengran: 
Jørn Hedengran har siden 2000 været en del af DBU Sjællands frivillige organisation. I 2002 blev han 
valgt til bestyrelsen og har siden 2011 været unionens næstformand. Derudover er Jørn Hedengran 
blandt andet medlem af DBU’s repræsentantskab og næstformand i DBU’s Governance- og 
Udviklingskomité. I klubregi blev Jørn Hedengran i 1999 medlem af bestyrelsen i Præstø IF, og 
fungerede i perioden 2006-2014 som formand. I dag er han medlem af Haslev FC.  
 
Thomas Gram: 
Thomas Gram har siden 2011 været en del af DBU Sjællands frivillige organisation. I 2016 blev han valgt til 
posten som suppleant til bestyrelsen i DBU Sjælland, og i 2017 blev Thomas Gram valgt ind i bestyrelsen. 
Thomas Gram er desuden medlem af DBU’s repræsentantskab samt medlem af DBU's Talentgruppe, 
drenge. I Klubregi har Thomas Gram været formand for Akademisk Boldklub (AB), i perioden 2010-2019 
samt frivillig i Brøndbyernes IF i perioden 2019-2020.  

Pia Nygaard 
Pia Nygaard blev i 2018 valgt som suppleant til DBU Sjællands bestyrelse, og trådte i 2019 ind i 
bestyrelsen. Siden 2018 har Pia Nygaard været en del af DBU’s repræsentantskab. Pia Nygaard har 
bestredet en bred vifte af frivillige hverv i FK Sydsjælland, herunder som fodboldtræner, børneformand 
og ansvarlig for b.la. klubbens M+29 afdeling og ældre, og siden 2012 har Pia Nygaard været formand i 
FK Sydsjælland. 

 
 
Fredensborg BI indstiller følgende kandidat til bestyrelsen: 
 
Jens Peter Sørensen 
Jens Peter Sørensen var i perioden 2007-2020 frivillig i DBU Sjællands organisation med roller i Fair Play 
ambassadørkorpset, Ungdomsgruppen og senest i Træneruddannelsesgruppen, hvor han fra 2010 til 
2020 var formand. I klubregi har Jens Peter Sørensen været medlem af Fredensborg BI i mere end 60 år, 
og har i en stor del af denne periode bestridt flere forskellige frivillige hverv, blandt andet som formand 
i perioden 2006-2012.  

 

Bestyrelsen indstiller følgende kandidat til suppleantposten: 
 
Lene Laungaard 
Lene Laungaard blev i 2020 valgt til posten som suppleant i DBU Sjællands bestyrelse. Foruden posten 
som suppleant i DBU Sjællands bestyrelse er hun også medlem af DBU’s kvindeeliteudvalg, samt DBU’s 
repræsentantskab.  I klubregi blev hun i 2005 frivillig i Virum-Sorgenfri BK, og har siden varetaget en 
bred vifte af frivillige hverv. Siden 2015 har Lene Laungaard været formand i Virum-Sorgenfri BK.  

BILAG 7.1/7.2: Liste over kandidater til DBU Sjællands bestyrelse ved delegeretmødet 2021  

 

 
    

        

 

 


