
Svendborg, den 8. november 2020 

 

REDEGØRELSE FRA FYNS FODBOLDDOMMER KLUB 

 
 
Mistillid til DFU`s ledelse er direkte årsag til, at Fyns Fodbolddommer Klub`s bestyrelse vil opfordre 
medlemmer til at Dommerklubben skal melde sig ud af DFU, ved FFK`s generalforsamling i januar 
2021. 
 

Bestyrelsen i Fyns Fodbolddommer Klub har igennem de seneste 5 måneder udtrykt mistillid til, at den 
nuværende bestyrelse er i stand til at ændre den tilgang man hidtil har iagttaget overfor DBU, og da vi 
ønsker et tæt og tillidsfuldt samarbejde med vores vigtigste samarbejdspartner, ser vi ingen mulighed for at 
vores interesser kan varetages af den nuværende ledelse. 

Vi har ligeledes ikke tillid til, at den nuværende ledelse er i stand til at ændre den tilgang man iagttager over 
for medlemsklubber – en tilgang som vi gentagende gange har oplevet, og som er kendetegnet eksempelvis 
ved at indeholde nedgørende beskyldninger og anklager om magtbegær i trykte medier – ikke i en 
orientering til den pågældende dommerklub, men ved at gå direkte til medierne med en intern 
uoverensstemmelse. Det oplever vi på ingen måde som tilfredsstillende lederskab – og var det ikke præcis 
den betegnelse DFU’s bestyrelse gav sig selv i en længere redegørelse? 

Derudover har vi også oplevet mails med skjulte trusler fra et bestyrelsesmedlem i DFU, hvilket vi på ingen 
måde hverken kan eller vil acceptere. 

Senest et eksempel på en personlig nedgørelse af en dommerklub formand fra lørdag den 24. oktober kl. 
23:27, i et svar til en Dommerklubformand med formuleringer som: ”Jeg er grundlæggende vred over 
indholdet i din mail”, og ”Du burde simpelthen skamme dig over at sende sådan en mail! Sådan taler voksne 
mennesker i et fællesskab ikke til hinanden!” 

Ovenstående er eksempler på at DFU’s ledelse ikke er på niveau med medlemmerne – og med tanke på at 
mistillid fra 9 delegerede ikke var nok til at få bestyrelsen til at trække sig, står det klar for FFK’s bestyrelse, 
at vi uanset hvor meget dialog vi indgår i, uanset hvor meget vi strækker os i mod ledelsen, uanset hvor 
meget vi må gå på kompromis med vores overbevisning om vores formål som Dommerklub, så vil det aldrig 
være nok til at finde en fælles forståelse med den nuværende ledelse i DFU. 

DFU`s ledelse har senest meddelt, at de agter at genopstille til bestyrelsen. Dette på trods af den modsatte 
melding i august måned. DFU`s ledelse mener nu, at de er i stand til at samle dommerklubberne i Danmark, 
og sætte en fælles retning. DFU`s ledelse har ikke ageret på den kritik som en række dommerklubber – 
herunder FFK, er fremkommet med. Såfremt DFU`s ledelse fastholder deres udmelding om at være villige til 
at fortsætte som bestyrelse for DFU, vil bestyrelsen i Fyns Fodbolddommer Klub på førstkommende 
generalforsamling opfordre de fynske medlemmer til, at FFK skal melde sig ud af DFU. 

FFK ønsker fortsat at arbejde for alle fynske dommere. Vi ønsker at udvide den portefølje af faglige og 
sociale tilbud som medlemmerne tilbydes hvert år, og vi ønsker at indgå i et endnu tættere samarbejde 
med DBUFyn.  

 
For uddybende kommentarer, henvises til FFK`s formand Mathias Bjørnø Tlf. 2944 5949 eller E-mail. 
dommerklub-fyn@outlook.dk 
 
 
Ovenstående er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen i Fyns Fodbolddommer Klub 
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