
 
Referat af møde i SØFs Uddannelsesudvalg,  
den 11-02-2020 kl. 1900, via Skype. 
 
 
Deltagere: 
Ole H. Sørensen (OHS), Patrick S. Rasmussen (PSR) Danny Kolding (DK) & Buller Friis (BF). 
 
Dagsorden: 
  
1.     Velkommen - OHS 
2.     Godkendelse af Dagsorden - OHS 
3.     Status SØF-gruppen - DK 
4.     Evaluering af samlingen den 07/01 i Rishøj – deltagerantal, udeblivelser, program m.m. –  
        Aflysning!!! - Hvad gør vi forkert??? 
5.     Opdatering af opgavefordeling på fællesdrev - DK – mangler der ikke nogen referater? 
6.     VEO er af klubben sat på stand by! Dette skyldes flere misforståelser vedr. prissætningen –     
        OHS informerer – der er ikke nyt i denne sag 
7.     Kommende arrangementer – hvad skal vi afholde – weekendsamling m.m.  
        Sommerarrangementer 
8.     Medtage på næste møde  
9.     Evt.  
10.   Næste møde 
 

1.     Velkommen – OHS 
OHS bød velkommen til vores lille gruppe. 
 
2.     Godkendelse af Dagsorden – OHS 
Dagsordenen blev gennemgået uden yderligere tilføjelser. 
Da Jens Pedersen er ophørt i gruppen ved generalforsamlingen, skulle der findes en ny sekretær. 
BF påtog sig dette hverv.  
 
3.     Status SØF-gruppen – DK 
Vi drøftede vores arrangementer i SØF-gruppen, hvor vi havde gennemført 1 møde med kun 3 
deltagere, og hvor vi måtte aflyse arrangementet den 07-01-20 grundet for få deltagere.  
Vi synes selv, at vi havde været meget large overfor de forskellige medlemmer med op til 
afbud/udeblivelser m.v. til alle tre arrangementer. 
Vi gennemgik alle emnerne, og enedes om, at BF tager telefonisk kontakt til de 5 medlemmer, der 
ligger i risikozonen, og som ikke har givet ordentlig lyd fra sig overhovedet. 
 
Der er således trukket en streg i sandet fra udvalgets side, og udvalget afventer, at SØFs bestyrelse 
kommer med en officiel tilkendegivelse om, hvorledes vi fremadrettet skal agere. OHS tager den 
med i bestyrelsen. 
 
PSR og DK indkalder og arrangerer 1. møde i SØF-gruppen, med forventelig afholdelse ultimo 
marts/primo april 2020. 
 
4.     Evaluering af samlingen den 07/01 i Rishøj – deltagerantal, udeblivelser, program m.m. –  
        Aflysning!!! - Hvad gør vi forkert??? 



Behandlet under punkt 3. 
 
5.     Opdatering af opgavefordeling på fællesdrev - DK – mangler der ikke nogen referater? 

Hele drevet ER blevet ajourført 😊 
 
6.     VEO er af klubben sat på stand by! Dette skyldes flere misforståelser vedr. prissætningen –     
        OHS informerer – der er ikke nyt i denne sag 
Der afventes endelig beslutning i bestyrelsen, idet projektet viser sig at blive væsentligt fordyret 
ift. det først afgivne tilbud (ca. 100 %!) 
 
Ligeledes undersøges der i bestyrelsen, hvorledes vi er stillet ift. eventuel forsikring, dersom vi 
anskaffer os udstyret. 
 
7.     Kommende arrangementer – hvad skal vi afholde – weekendsamling m.m.  
        Sommerarrangementer 
Udvalget enedes om, at der udarbejdes et årshjul, som både sendes ud til hvert enkelt medlem, og 
som også lægges på hjemmesiden. På denne måde vil alle kunne følge med i, hvad der er planlagt i 
dommerklubben. Årshjulet skal være for hele dommerklubben. 
 
Det er vigtigt, at vi sikrer åbenhed overfor alle medlemmer! 
Det skal gøres klart for ALLE medlemmer, at ”Teori på bord” ikke kun er for dem, der skal testes; 
men for alle! 
 
OHS undersøger, om antagelse af en superligadommer til en løbeklubsaften på Østsjælland kun 
var planlagt for den pågældende løbeklub eller for alle medlemmer.  
 
Der savnedes nogle sammenkomster lidt ligesom ”i gamle dage”, hvor der kunne fokuseres på 
teori, men også hvor forskellige foredragsholdere kunne komme og berige vores medlemmer. 
Det gør ikke noget, at der tænkes ud af boksen. 
 
1.-hjælpskursus kunne bestemt godt være aktuelt igen, så den tager vi også med i 
planlægningen/årshjulet i udvalget. 
 
8.     Medtages på næste møde  

 Arrangementer 
 SØF-gruppen 
 Opfølgning på VEO-anlæg 
 Opfølgning på transportabelt højttaleranlæg 
 Afklaring af foredragsholder til en løbeklub/alle 

 
9.     Evt.  
For at være sikre på, at hele uddannelsesudvalget er orienteret om en given korrespondance, blev 
vi enige om, at man fremover anvender ’Reply all’, således at alle er orienterede om en given sag. 
 
10.   Næste møde 
Næste møde blev berammet til tirsdag, den 17-03-2020 kl. 1900 

Mødet afholdes som et SKYPE-møde, og DK sørger for, at vi kan komme på mødet. 
 
Referent: Buller 


