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Referat af ordinær generalforsamling i Fyns Fodbolddommer Klub, tirsdag den 28. 

januar 2020, afholdt i Dalum IF´s klubhus, Dalumvej 95, 5250 Odense SV 

 
Formand Mathias Bjørnø bød velkommen til alle fremmødte medlemmer, æresmedlemmer, 
repræsentanterne Poul Ejnar Hauge og Jørn Jensen fra DBU-Fyn samt formanden for DFU Tore Østergaard. 
 
Formanden indledte med mindeord for Kjeld Birch, der afgik ved døden den 19. januar 2020. 
 
Herefter blev årets hædersbevisninger overrakt til følgende ledsaget af pæne ord fra 
bestyrelsesmedlemmer: 
Spire: Magnus Lind Madsen 
Pistolen: Faruk Iriskic. Der var erindringsgave til sidste års modtager Lukas Eriksen. 
Talentlegat: Andreas Bøgebjerg Holt 
Divisionsdommerpokalen: Simon Duerlund Rasmussen 
Humørlegatet: Henning ”Ost” Lolck 
Hornet: Søren Flintau. Der var erindringsgave til sidste års modtager Erik Høg. 
 

1. Valg af dirigent 
Ejnar Bo Pedersen blev valgt uden modkandidat.  
Dirigenten startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og at der til 
aftenens generalforsamling var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer. 
 

2. Valg af stemmetællere 
Tore Østergaard, DFU og Jørn Jensen og Paul Ejnar Hauge fra DBU-Fyn blev valgt. 
 

3. Bestyrelsens beretning, ved formanden 
Formandens beretning er gengivet herunder: 
Først og fremmest – tillykke til de 6 modtagere af dommerklubbens hædersbevisninger. I har på 
hver jeres måde gjort jer fortjent til den hæder I er tildelt, og I kan så absolut være stolte af denne 
anerkendelse, på samme vis som vi er stolte over jeres præstationer. 
 
Årets beretning vil være opdelt i 2. 
 
Først og fremmest skal vi kigge tilbage og evaluere på året 2019 – både internt i FFK, vores 
aktiviteter, vores arbejdsopgaver og vores berettigelse i fynsk fodbold, men også i forhold til vores 
samarbejdspartner i DBU-Fyn og vores hovedorganisation DFU. 
Den anden del – og den del som jeg vil tillægge størst værdi og derfor helt naturligt mest taletid er 
vores udsigt til året 2020 og de efterfølgende år. Der er fra bestyrelsens perspektiv behov for en 
forventningsafstemning med jer medlemmer, og derfor er det vores forhåbning, at alle der har 
ideer, kommentarer eller forslag byder ind når vi åbner for debatten senere. 
Men tilbage til året 2019, som har været et begivenhedsrigt år for bestyrelsen, men heldigvis med 
opgaver til glæde og gavn for jer medlemmer, og med et meget begrænset fokus på sikkerhed i 
kampene rundt om på Fyn – simpelthen fordi antallet af sager har været meget lavt. Det er 
naturligvis glædeligt at vi har haft en nedgang i antallet af sager om vold og trusler, men det sagt – 
så skal det stå klart for alle og enhver.  
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Vi vil fra bestyrelsens side under ingen omstændigheder acceptere eller tolerere trusler eller vold i 
mod dommere. Vi vil bekæmpe det med al vores magt, og vi vil fortsat holde et fast greb i vores 
samarbejdspartner for at sikre at der slås hårdt ned. Vi forventer naturligvis både en hård straf 
såfremt en spiller opfører sig uacceptabelt, men vi har også en klar forventning om at 
problemstillingen italesættes proaktivt, så vi konstant arbejder med god opførsel og respekt 
omkring vores virke. Men det er ikke kun den turneringsansvarlige der skal træde i karakter – det 
skal vores retssystem også når sagen er alvorlig nok. Derfor er vi meget tilfredse med at politiet har 
taget en anmeldelse om trusler i mod et medlem så alvorligt, at de har ført sagen for domstolen.  
I går blev der truffet afgørelse i den konkrete sag, hvor spilleren blandt andet blev dømt for – over 
for kampens dommer at ha` udtalt: ”du kommer ikke herfra i live”. Spilleren fik tilbage i 2018 af 
DBU-Fyn 6 spilledages karantæne. Retten idømte ham en betinget straf på 20 dages fængsel samt 
samfundstjeneste i 40 timer. 
Det er naturligvis en straf som vi er yderst tilfredse med, og vi håber at det kan være med til at 
afskrække andre idioter fra at udøve vold eller trusler imod en dommer. 
 
Vender vi blikket imod vores aktiviteter i 2019, er det desværre lidt nedslående når vi ser på antallet 
af deltagere. Jeg har lavet en oversigt som i kan følge imens jeg taler, så i kan se den udregning der 
er lavet: 
 

  
Med den tilslutning, er vi i bestyrelsen nødt til at se på om vi har de rette tilbud til jer medlemmer. 
En ting er antallet af deltagere, man kunne også se på den tid der bruges på at planlægge de 
enkelte arrangementer, og udregne en arbejdstid pr. deltager, lige som man kunne sammenholde 
de økonomiske udgifter med antallet af deltagere.  
 
Jeg går ikke dybere ind i tallene nu, men når vi om et øjeblik skal snakke 2020, så vil bestyrelsen 
lægge op til at der foretages ændringer, så vi sikrer at vores arbejdstid og ikke mindst vores 
økonomi bruges på en foreningsmæssig forsvarlig måde. 
 
DFU mod 2023 & samarbejdsaftale mellem DFU & DBU 
Hvis vi vender fokus fra det fynske til hele landet, så er der igennem det seneste år arbejdet intenst i 
DFU med en ny strategi – DFU mod 2023. Derudover er der arbejdet på højtryk med en ny 
samarbejdsaftale med DBU, ligesom der foregår mange andre forhandlinger, som DFU`s formand 
Tore Østergaard formegentlig vil berette yderligere om senere i aften. 
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DBU-Fyns dommerudvalg 
Tilbage til det fynske. Vi har i DBU-Fyns dommerudvalg en stærk repræsentation fra FFK. Kim 
Johansen, Tom Krøyer, John Rasmussen og jeg selv arbejder ikke kun for medlemmerne af FFK, vi 
arbejder for alle fynske dommere i DBU-Fyns dommerudvalg. Det afspejler sig både når vi taler 
dommernes vilkår, sikkerhed, uddannelsesmuligheder, fastholdelse, afvikling af lokal test, og meget 
mere. Alle opgaver er forskellige, men kendetegnet ved 1 fællesnævner – det er for dommernes 
skyld.  
 
Vi har i det forgangne år også drøftet en konkret sag om inhabilitet. Vi skal ikke drøfte sagen her i 
aften, men den giver mig anledning til at understrege, at det til hver tid er den enkelte dommer der 
skal gøre op med sig selv, om man er uvildig i en bestemt kamp, i en bestemt række eller i en 
bestemt klub. Vi er som dommere myndighedspersoner, og den opgave kan vi altså kun varetage 
hvis der ikke er tvivl om vores uafhængighed fra de deltagende hold. Derfor vil jeg opfordre alle 
dommere til at vurdere om deres tilknytning til en bestemt klub gør, at der er kampe man ikke kan 
dømme. Det er ikke en beslutning som FFK eller DBU-Fyn skal tage – det må man gøre op med sig 
selv. 
 
Kommunikation 
En anden beslutning man skal gøre op med sig selv er, hvordan man kommunikerer med kolleger – 
her tænkes i sær på vores Facebookside. Jeg tillader mig at konkludere, at det er et held at det er en 
lukket gruppe, så udenforstående ikke ser den måde vi skriver om og til hinanden på. Jeg forstår slet 
ikke hvordan det kan løbe så meget af sporet, og for at være helt ærlig, så er jeg overbevist om, at 
der sidder medlemmer som bare venter på en negativ tråd, så de kan skynde sig til tasterne og byde 
ind med mere negativitet – sådan ser det i hvert fald ud. Vores Facebookside burde være meget 
mere faglig, den burde handle om en masse sjove, spændende eller udfordrende oplevelser, og ikke 
hverdagsfnidder som udelukkende er med til at dræne energi ud af alt og alle. Jeg vil derfor 
opfordre til at såfremt man har noget man vil dele med dommerklubben, og det har karakter af 
negativitet, så send det i første omgang til bestyrelsen, så har vi en mulighed for at reagere på det. 
Dommerklubbens facebookside skal ikke ende som en dårlig kopi af Ekstrabladets ”nationen”, og 
såfremt det fortsætter, så vil jeg i hvert fald gøre det klart at jeg ikke agerer administrator, og jeg vil 
heller ikke tilføje yderligere til facebookgruppen. Jeg håber at mit budskab er sendt så klart og 
tydeligt, så ingen er i tvivl om hvad jeg mener, og jeg forventer at alle medlemmer vil efterleve 
ganske enkle principper for god opførsel i blandt kolleger. 
 
 
Året 2020 
Vi har i bestyrelsen drøftet behovet for en ny faglig profil for FFK. Vi er igennem årene overgået til at 
være en social forening med enkelte faglige tilbud, og vi ønsker at vende den udvikling til at FFK 
bliver en faglig forening med sociale tilbud. Vi har allerede vores vintertræning, som her fra starten 
af januar har været velbesøgt, og vi oplever større deltagelse end vi gjorde sidste år – det er stærkt. 
Men det er ikke gjort med vintertræningen. Vi ønsker i bestyrelsen at lave flere tilbud af faglig 
karakter, og vi er allerede i gang med drøftelserne om at lave en dag for alle triodommere, som skal 
være fyldt med fagligt indhold. Senere vil vi også arbejde på en faglig dag for alle alene-dommere. 
Vi mener at det er afgørende for os som faglig forening, at vi har tilbud af faglig karakter, og vi er 
overbeviste om at der vil være stor opbakning til flere faglige tilbud, men bud gerne ind hvis vi tager 
fejl. 
 
Det gør samtidig at vi i bestyrelsen vil bruge det kommende bestyrelsesmøde på at drøfte hvilke af 
vores sociale aktiviteter som ikke hører til i en dommerklub – ikke fordi det ikke er hyggeligt, men 
fordi det rammer ved siden af vores målsætning om faglighed og relevans for FFK. Som sagt er det 
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et arbejde som vi sætter i gang snarest muligt, men vi har allerede truffet afgørelse om, at 
Eventyrløbet ikke afholdes af FFK i 2020. Hvis vi kigger på antallet af betalende medlemmer, så var 
tallet 2019 – 16 personer. Eventyrløbet gav et underskud på ca. 13.000,- hvilket er en helt urimelig 
måde at bruge foreningens penge på. Derfor har bestyrelsen besluttet at vi i 2020 ikke har en stand 
på Eventyrløbet. Alle andre aktiviteter vil forventeligt blive fastholdt i 2020, men fra 2021 er alle 
sociale aktiviteter i spil i forhold til om de skal afholdes eller ej. 
 
I det arbejde vil skal i gang med, har vi naturligvis brug for jeres input, og derfor har vi en 
forhåbning om at i byder ind hvis i har forslag eller kommentarer til nye faglige aktiviteter. Det 
gælder naturligvis også hvis man sidder og håber inderligt på at en social aktivitet fastholdes. 
 
Fastholdelse af medlemmer 
Vi står med en ganske forventelig udfordring i FFK – lige som man har alle andre steder i samfundet. 
For hvert år der går, bliver alle medlemmer ældre, og de tilbud som vi skal have klar til nye 
dommere matcher ikke altid de tilbud som vores mangeårige medlemmer har brug for.  Derfor skal 
vi sikre et stort fokus på hvordan vi kan fastholde medlemmer i FFK. Både fordi jo flere medlemmer 
vi har i Dommerklubben, desto flere muligheder har vi for at tilbyde aktiviteter. Men også fordi 
vores mangeårige medlemmer løfter en enorm opgave med afvikling af et hav af kampe i de fynske 
klubber. Det er en klar tendens, at nye dommere ikke dømmer lige så meget som de gamle, og 
derfor har vi behov for at fastholde medlemmerne i FFK. Men hvordan fastholder vi medlemmer i 
FFK? Hvad er det vi skal tilbyde? 
 
Rekruttering af nye medlemmer 
FFK kan ikke overleve alene ved fastholdelse – vi har også brug for rekruttering af nye medlemmer. 
Men hvor finder vi dem henne? Og hvordan får vi fat på dem? Historisk set har vi i 
dommerklubberne været vant til at medlemmerne kom til os når de startede som dommer. Måske 
er den tilgang vendt, så måske skal vi være med til at finde nye dommere, få dem ind i FFK, og så 
hjælpe dem i gang med fløjten? Det arbejde skal naturligvis også bæres af DBU-Fyn, da ansvaret er 
ret tydeligt. Vi vil i sagens natur gerne have flere medlemmer i FFK, men jeg er overbevist om, at 
unionen mindst lige så gerne vil have dommere til at afvikle alle kampe. 
 
Hvad bringer fremtiden? 
Havde jeg haft en krystalkugle, så var det måske lige netop her i 2020 at jeg ville tage et kig i den. 
Men desværre må vi nøjes med vores forestillinger om fremtiden. Fremtiden i FFK ser heldigvis lys 
ud. Vi er fortsat en stor dommerklub, med et hav af engagerede medlemmer, dedikerede 
bestyrelsesmedlemmer, og et rigtig godt samarbejde med vores lokalunion. Derfor er jeg 
fortrøstningsfuld når jeg skal kigge ind i fremtiden, men samtidig er jeg naturligvis interesseret i at 
vi vokser og får endnu flere nye medlemmer, at vi fastholder alle nuværende medlemmer, at vi får 
endnu flere faglige tilbud til jer alle, at vi får indgået gode samarbejdsaftaler, så vi bliver økonomisk 
bedre stillet, at vi får et endnu større fokus på at fange dommerne tidligt, at vi får skabt endnu 
bedre vilkår for vores talentdommere, at vores udviklere får endnu flere kompetencer, at vores 
breddedommere fortsætter med at afvikle kampe med stort engagement og så kunne det være 
dejligt hvis Fyn igen bliver repræsenteret med en superligadommer – og gerne opfostret i FFK. 
 
I forhold til fremtiden i DBU-Fyn, så pågår der – som mange nok har hørt om, et stort 
reformarbejde, som lægger op til at DBU-Fyn og DBU-Jylland lægges sammen til DBU Bredde vest, 
og de øvrige unioner samles i Øst. Hvad en sådan sammenlægning vil få af betydning for FFK ved vi 
ikke. Det eneste vi ved er, at alle i dommerklubbens bestyrelse vil arbejde benhårdt for at sikre 
indflydelse, medbestemmelse og fuldt fokus på jeres vilkår. Vi forfølger naturligvis svar fra 
lokalunionen, så vi er på forkant med de ændringer en sammenlægning kan medføre. Samtidig skal 
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det nok også lige nævnes, at den ændring der er lagt op til, er afhængig af at alle lokalunioner 
accepterer betingelserne og stemmer ja på deres delegeretmøder, og skulle blot en enkelt union 
stemme nej, så falder alle nuværende planer om en sammenlægning til jorden. 
I forhold til fremtiden i DFU, så lægger DFU mod 2023 op til klare målsætninger, og dem er jeg 
sikker på at Tore vil redegøre for – og det endnu bedre end jeg kan. 
 
Afrunding 
Det var mange ord om 2019 og endnu flere om 2020. Jeg håber at alle har fået et klart billede af 
bestyrelsens arbejde, bestyrelsens forventninger, og nu er vi spændt på at høre jeres meninger, 
holdninger og kommentarer. Derfor lægger jeg op til debat om den beretning som forhåbentlig har 
skabt en nysgerrighed.  
 
Erik Høg spurgte, om det var muligt at få oplyst, hvad de enkelte aktiviteter har kostet. Kassereren 
vil gennemgå dette under sin gennemgang af regnskabet. 
 
Dirigenten takkede foreløbigt formanden for beretningen og åbnede derefter for spørgsmål og 
kommentarer fra salen. 
 
Frank Beck syntes det lyder godt med den ny faglige profil. Havde opfattelse var, at den 
obligatoriske teorigennemgang skulle gennemføres. Opfordrede til at lovbogen blev gratis for 
dommerne. I forhold til nye dommere er det et godt forslag, men opfordrede til at et sådant forslag 
kunne være sendt ud på forhånd, eventuelt også beretning så man kunne forberede sig. 
 
Formanden kvitterede for spørgsmålene og kommentarerne. Planlægningen af obligatorisk 
gennemgang er lagt i vintersæson, da travlheden ikke er så stor på det tidspunkt. Af forskellige 
årsager er dette så aflyst i denne vinter. Fremadrettet bliver den obligatoriske teorigennemgang 
lagt til sommerferien. 
Eventuel udsendelse af forslag og beretning på forhånd vil bestyrelsen overveje. 
 
Henning Lolck roste bestyrelsen for det store arbejde. Opfordrede til at deltage i vintertræningen, 
både det fysiske med løbetræning men også den efterfølgende gennemgang af teoristof. I forhold 
til nye dommere var der førhen en ordning, at klubberne betalte et dommerkort mod at få gebyret 
retur fra DBU-Fyn efter 10 dømte kampe. Foreslog at interesserede kunne henvende sig til FFK og 
lade FFK betale dommerkortet, idet mange klubber ikke gør dette længere. 
Formanden takkede Henning for roserne samt reklamen for vintertræningen. I forhold til en 
økonomisk model, vil bestyrelsen kigge nærmere på dette. 
 
Lukas Eriksen opfordrede til at anvende lovbogen via DBU’s app. Lovteksten er også tilgængelig på 
DBU’s website. 
 
Bjarne Thygesen spurgte til antallet af DBU-dommere. Kunne der gøres noget for nyere dommere 
f.eks. i forhold til vejledere. Efterlyste at der blev lavet initiativer overfor nye medlemmer, således 
de involveres i dommerklubbens arbejde. 
 
Hans-Henrik Høite opfordrede til i forhold til rekruttering at klubberne gjorde mere for at levere 
dommere. Dette en opfordring til dommerklubben og DBU-Fyn. 
 
Torben Andersen udtrykte enighed i den nye faglige profil. Opfordrede til efter generalforsamlingen 
at udsende de rejste spørgsmål til alle medlemmer og bede om tilbagemeldinger herpå. 
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Henning Juhl Nielsen kunne tilslutte sig til den nye faglige profil. Førhen blev gennemført ”den 
sidste olie” og dette kunne genoptages. 
 
Sebastian Tornhøj Nielsen opfordrede til at dommerklubben var opsøgende i forhold til klubberne 
og bød os til i forhold til, hvad dommerklubben laver og på den måde motivere til 
dommergerningen. F.eks. er der flere efterskoler og andre uddannelsesinstitutioner, hvor mange 
unge mennesker mødes. 
 
Bjarne Jan Rasmussen ærgrer sig over at obligatorisk teorigennemgang ikke kommer i foråret. 
Hvordan sikres at f.eks. klubdommere bliver opdateret på teorikendskabet. Var bekymret for at folk 
på ferie i august ikke kunne deltage i den obligatoriske teorigennemgang. 
 
Kris Mortensen bakkede op omkring den nye faglige profil, herunder også på de sociale medier. 
Måske kunne vi skærpe den faglige profil via sociale medier. Ved vi hvorfor medlemmer forlader 
dommerklubben, stopper de som dommere eller går de over som DBU-dommere? Desuden 
interessant at finde ud af, hvorfor de unge ikke bliver fastholdt i dommergerningen. Støttede 
tanken om at bruge uddannelsesinstitutioner som rekruttering. 
 
Henning Elkjær havde den opfattelse, at de unge/nye dommere er overladt til sig selv. Gør vi nok 
for at gøre noget for disse dommere at de bliver fastholdt. 
 
Tarik Kabiljagic nævnte, at det kræver meget arbejde, hvis alle de nævnte forslag skal gennemføres. 
Opfordrede til en aftale mellem DBU-Fyn og dommerklubben omkring deling af udgifterne til 
erhvervelse af dommerkort. 
 
Niels Høg fortalte om arbejdet med rekrutteringsarbejdet i DBU-Fyn. Har selv været omkring flere 
nye dommere for at finde ud af, hvad der virker i forhold til nye medlemmer og 
uddannelsesinstitutioner. Med den nye dommeruddannelse til kun 500 kr. bliver der arbejde med 
at følge de nye dommeres første kampe som en del af uddannelsen. 
 
Magnus Lind Madsen opfordrede til at dommerklubben profilerer sig selv, som fodboldklubberne 
gør ved at søge efter trænere via medier.  
 
Formanden kvitterede for de mange gode forslag, som bestyrelsen vil tage med i overvejelserne for 
bestyrelsens arbejde fremover. 
 
Dirigenten opfordrede til at anerkende beretningen og de mange gode input fra salen, hvilket salen 
gjorde med klapsalver. 
 
 

4. Forelæggelse af regnskab og præsentation af indeværende års budget 
Kassereren gennemgik regnskabet for 2019. Regnskabet er gennemgået af revisionen, der ikke har 
gjort bemærkninger. Regnskabet er endeligt godkendt og indstillet til generalforsamlingen på 
dagens bestyrelsesmøde. 
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Hovedtallene fra regnskabet var således: 

 Regnskab 2019 Budget 2019 

Indtægter   

Kontingent 95.650,00 100000 

Dommerpåsætning 3.870,00 5000 

Sponsorater 7.500,00 10000 

DFU/Diadora 3.406,12 1000 

Salg af effekter 699,25 1000 

DBU-Fyn halleje 1.291,50  

Indtægter ialt 112.416,87 117000 

   

Udgifter   

DFU kontingent 20.400,00 24000 

Bestyrelsesmøder 20.413,46  15000 

Generalforsamling 11.077,94 10000 

Administration 0 1000 

Gaver og repræsentation 2.724,98 2000 

Forplejning DBU kurser 740,00 2500 

Vintertræning 13.280,00 10000 

Aktiviteter 42.251,60 52000 

Indkøb 0 500 

Hjemmeside 50,00 45 

MobilePay 1.297,96 0 

Udgifter ialt 112.235,94 117045 

   

Finansposter   

Bankgebyrer -580,00 -500 

Aktieudbytte 1.321,66 1000 

Renter -13,63  

Kurstab aktier -4.494,30  

Finansposter ialt -3.766,27 500 

   

Årets resultat -3.585,34 455 

 
 
Kassereren gennemgik herefter balancen, som viser en egenkapital på 261,697,91 kr. Aktiverne 
består af bankindeståender samt en mindre aktiepost i Danske Bank. 
 
Frank Beck spurgte, hvordan sponsorat til MENY og andres sponsorbidrag kunne ses. Kassereren 
oplyste, at dette ikke var muligt at synliggøre sponsorbidraget med MENY, da dommerklubben får 
særlige reducerede priser, som ikke MENY ikke kan/vil sætte på bilagene. 
Erik Høg var enig i bestyrelsens forslag om ikke at deltage i Eventyrløbet, da underskuddet på ca. 
13.000 kr. var meget højt. Også dommerfesten har været dyr, og dette kunne overvejes om den 
skal fortsætte. Eventuelt kunne en større fest hvert 4. eller 5. år overvejes. 
Henning Lolck kommenterede på antallet af aktive dommere i dommerklubben, der dømmer under 
DBU-Fyn. 
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På dirigentens opfordring tilsluttede generalforsamlingen sig gennemgangen af regnskabet samt 
det samlede årsresultat. 
 
 

5. Fastlæggelse af kontingent og kampafgift for indeværende år 
Formanden forelagde bestyrelsens forslag om uændrede kontingenter. Vedrørende kampafgift 
foreslås denne sat til 0, idet aftalen mellem DFU og DBU sikrer, at alle påsætninger fremover 
håndteres via DBU-Fyn. 
 
Sebastian Tornhøj spurgte om bestyrelsen overvejede gratis medlemskab det første år for nye 
dommere. 
Formanden svarede, at vi er bekymret for, at nogen kunne overveje blot at melde sig ind og kunne 
modtage dommertøj til reduceret pris for derefter at melde sig ud. Bestyrelsen overvejer forslaget 
nærmere. 
 
Arvid Jakobsen opfordrede til, at studerende betalte samme pris som ungdomsdommere. 
Formanden lovede at tage dette forslag med i det fremtidige arbejde. 
 

6. Behandling af indkomne forslag 
Ingen indkomne forslag. 
 
 

7. Valg: 
a. Formand  

Tom Krøyer motiverede Mathias Bjørnø genvalg som formand. Mathias valgt uden 
modkandidater. 
 

b. 1 bestyrelsesmedlem for 2 år 
Formanden foreslog Tom Krøyer genvalgt til bestyrelsen. Tom Krøyer genvalgt uden 
modkandidater. 
 

c. 1 bestyrelsesmedlem for 1 år  
Formanden motiverede Mikael Jesse Jensen som bestyrelsesmedlem. Mikael valgt uden 
modkandidater. 
 

d. 1 bestyrelsessuppleant 
Formanden foreslog Dennis Wikkelsøe som suppleant. Dennis valgt uden modkandidater. 
 

e. 2 revisorer  
Formanden foreslog genvalg af Erik Høg og Frank Beck. Begge valgt uden modkandidater. 
 

f. 1 revisorsuppleant 
Formanden foreslog Torsten Konggaard Reuter, som blev valgt uden modkandidater. 

 
 

8. Eventuelt 
Henning Elkjær kommenterede og anerkendte valget af Dennis Wikkelsøe. Måske kunne man 
fremadrettet overveje et yngre medlem i bestyrelsen. 
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Bjarne Thygesen spurgte, om vi kunne bruge momentum med pressen til at få lavet en større 
omtale af dommergerningen. Formanden problematiserede, at pressen alene interesserer sig for 
problemer og næppe kan overbevises om emnet alene at være fodbolddommer. 
 
Lars Raun opfordrede til at bestyrelsen fik lavet korrektur inden en artikel gik i trykken. 
 
Henning Lolck henviste til, at det er svært at motivere klubberne, da de færreste dommere har 
deres gang i klubberne. Dommerklubben kunne bruge midler til at betale for dommerkortet. 
Formanden gentog sit tidligere svar om, at dette tages med i bestyrelsens overvejelser. 
 
Carsten Beck takkede for tiden som grillmester til Eventyrløbet, men har forståelse for beslutningen 
om ikke at deltage i Eventyrløbet fremover. 
 
Frank Beck opfordrede til at DBU og DFU skulle investeres penge i at få tiltrukket nye dommere. 
Eventuelt kunne det være gratis at erhverve dommerkortet. 
 
Poul Ejnar Hauge takkede for deltagelsen på generalforsamlingen. Han kunne orienteret om et 
relativt roligt 2019 og takkede dommerne for den gode afvikling af de mange kampe. Arbejdet i 
dommerudvalget kører godt, hvor der arbejdes med udviklergruppe, vejledergruppe, talentgruppe, 
futsalgruppe og breddedommergruppe. Der arbejdes med målsætning om 40 nye dommere i 2020, 
heraf 2 kvinder. Der arbejdes med ambassadørkorps, der kan komme ud i klubberne og fortælle om 
dommerfaglige forhold, dette arbejde pågår. Vedrørende fastholdelse af ungdomsdommere er 
blevet besluttet, at disse skal have besøg af vejleder, der kan motivere dommeren til at blive i 
dommergerningen. Der laves en særlig indsats i forhold de to aktive kvindelige dommere. Poul 
Ejnar Hauge ønskede god sæson. 
 
Tore Østergaard pointerede, at dommerklubberne er en interesseorganisation, der favner det 
dommerfaglige arbejde. Det er dog også vigtigt at fastslå, at DBU er arbejdsgivere for landets 
fodbolddommere. Arbejdet er forankret i de forskellige dommerklubber rundt i landet og kalder på, 
at vi skal være enige og gå samme vej. Der er derfor behov for det markante og synlige fællesskab. 
Et eksempel på, at det går galt en gang imellem var introduktionen af de nye fodboldregler i 
sommeren 2019, hvor en let-læs udgave blev frigivet, en udgave der bestemt ikke var enkel at 
forstå. Medlemskab af dommerklub kan aldrig blive et krav, men den nye samarbejdsaftale lægger 
op til, at både DFU og DBU skal gøre alt for at arbejde på medlemskab i en dommerklub. DFU’s 
fokus er primært på fastholdelse og hvad der skal gøres for at fastholde de mange 
breddedommere, der findes i Danmark – dette er DFU kerneområde. Det handler både om, at 
dommerne ikke stopper og at de løbende bliver opdateret. Påsætninger er fjernet fra 
dommerklubberne og lægges i de lokale DBU-kontorer, og så er der i stedet reserveret en pulje til 
dommerklubbernes faglige arrangementer (kompetence- og fastholdelsespulje). 
Sagen fra Sønderborg blev omtalt, hvor den lokale dommerklub opfordrede egne dommere til ikke 
at dømme Sønderborg Boldklub. Der er aktuelt også en sag i Århus omkring vold mod en dommer. 
Tendensen med psykiske påvirkninger fra spillere og tilskuere blev omtalt som et stigende problem, 
som turneringsejerne er opfordret til at tage stilling til. 
Tore takkede afslutningsvis for en inspirerende aften og takkede for at måtte deltage. 
 
Formanden afsluttede generalforsamlingen og takkede Poul Ejnar Hauge og Tore Østergaard for 
indslagene. Formanden takkede for de mange forslag og kommentarer fra forsamlingen. 
Formanden takkede dirigenten for veludført arbejde og overrakte en vingave. 
Formanden takkede for genvalget som formand og glædede sig til det kommende års 
bestyrelsesarbejde.  
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Forsamlingen rejste sig og råbte et leve for FFK, hvorefter generalforsamlingen var afsluttet. 
 
 
For referat: 
John Rasmussen 
 
 
 
Dirigentens godkendelse af referat: 
Ejnar Bo Pedersen 

 

 


