
 
Referat af møde i SØFs Uddannelsesudvalg,  
den 16-06-2020 kl. 1900, hos Buller. 
 
 
Deltagere: 
Ole H. Sørensen (OHS), Patrick S. Rasmussen (PSR), Danny Kolding (DK) & Buller Friis (BF). 
 
Dagsorden: 
  
1.     Velkommen  
 
2.    Godkendelse af dagsorden 
 
3. Godkendelse af referat 
 
4.  Nyt fra SØF – Se referat fra bestyrelsesmødet / OHS fremsendte mail til gruppen vedr.  
 anliggender, der vedrører gruppens forespørgsler 
 
5. Økonomi 
 
6. Medlemsliste og nye medlemmer 
 
7. Aktivitetsplan for resten af 2020 samt 1. kvartal 2021 (årshjul) til brug for ansøgning om FKP 
 
8. Lokaler – er det fortsat Herfølge? 
 
9. SØF gruppen. Aktivitetsplan for resten af 2020 samt 1. kvartal 2021 (årshjul) til brug for  
 ansøgning om FKP 
 
10. Medtages på næste møde 
 
11. Evt. 
 
12. Næste møde 
 
1.     Velkommen  
OHS bød velkommen til udvalget og mødet i det dejlige sommervejr. 
 
2.    Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. Opmærksomheden henledes på, at referatet – efter godkendelse i 
udvalget – vil blive lagt ud på SØFs hjemmeside.  
 
3. Godkendelse af referat 
Referatet godkendt uden bemærkninger. 
 
4.  Nyt fra SØF – Se referat fra bestyrelsesmødet / OHS fremsendte mail til gruppen vedr.  
 anliggender, der vedrører gruppens forespørgsler 



Vi drøftede kort den fremtidige tøjordning, jf. udsendt skrivelse fra DFU. Vi må selvfølgelig 
indordne os; men det er ikke den optimale løsning. I særdeleshed kommer de nye dommere i 
klemme her og nu, da de dels skal anskaffe tøj nu og igen i 2021 fra en ny leverandør. 
 
Nicolai Nielsen fra DFU havde på generalforsamlingen meddelt, at samarbejdet med SØF kørte 
godt, og ligeledes med de øvrige dommerklubber  
 
Ansøgninger til DFU om tilskud i FKP (Fastholdelses- og kompetencepulje) midlerne vil IKKE blive 
tildelt med tilbagevirkende kraft! 
 
5. Økonomi 
Uddannelsesudvalget har 15.000 kr. til rådighed i 2020, heraf er ca. halvdelen brugt pt. 
OHS retter henvendelse til kasserer Jens Egsgaard mhp. at få de eksakte regnskabstal for udvalget 
sat i relief til budgettet, således at disse kan medtages på hvert uddannelsesudvalgsmøde. 
Ligeledes forespørger OHS om den ekstra pulje, der skulle overføres fra sidste år til 
weekendophold for SØF-gruppen. 
 
6. Medlemsliste og nye medlemmer 
Da der ikke længere afholdes INFO-møde med DBUS, foreslår udvalget, at der gennem bestyrelsen 
gribes fat i de øvrige dommerklubber på Sjælland, således at en repræsentant fra de sjællandske 
dommerklubber inviteres med, når der afholdes eksamen på DBUS’s kontor. Kun således evner vi 
at holde fast i de helt nye dommere og samtidig byde dem velkomne i folden hos 
dommerklubberne. 
OHS bringer denne videre til SØFs bestyrelse. 
 
7. Aktivitetsplan for resten af 2020 samt 1. kvartal 2021 (årshjul) til brug for ansøgning om FKP 
 

Dato Uge Sted Kursus Art. Ansvarlig Instruktør Emne  

4. August 32 
Syd, Næstved 
Klubhus 

Teori 
Gennemgang  Buller - Ole Buller  

 

13. August 33 
Nord, Solrød 
Bibliotek 

Teori 
Gennemgang  Buller - Ole Buller  

 

8. september 37 Herfølge 
SØF Gruppe 
samling Ole - Patrick   

 

Midt 
september 

38-
39 Herfølge 

Tema Kursus + 
Kamp  

Buller + 1 
trænerinstruktør  

 

1. oktober 40 Næstved Løb/teori Patrick/Danny   
 

28. oktober 44 Herfølge 
SØF Gruppe 
samling Danny - Buller   

 

Ultimo 
oktober 44 ??? Futsal teori ??? Buller  

 

10. december 50 Herfølge 
Teori 
Gennemgang  Ole - Allan Allan  

 

12. januar 2 Herfølge Teori mesterskab 
Buller - 
Patrick Buller  

 

2. februar 5 Herfølge Teori på Bord Danny - Ole 
Allan, Buller + Jan 
Carlsen  

 

5.-6. marts 9 Herlufmagle ? 
SØF Gruppe 
samling Alle   

 

18. marts 11 Herfølge Tema Kursus  Danny - Ole Allan  
 

 
OHS sørger for at søge midler fra FKP til vores arrangementer samt til udvalgsmøder. 



 
8. Lokaler – er det fortsat Herfølge? 
Ja, det er udmærkede lokaliteter og forplejninger er ligeledes fin!  
OHS skriver til Herfølge omkring reservationer. 
 
9. SØF gruppen. Aktivitetsplan for resten af 2020 samt 1. kvartal 2021 (årshjul) til brug for  
 ansøgning om FKP 
 
Aktivitetsplan for SØF-gruppen er ført ind med rødt i uddannelsesudvalgets årshjul. 
Resten af 2020 vil vi som tidligere forsøge at nurse gruppens medlemmer – primært omkring 
møderne – således at vi får dem ordentligt i gang. 
Efter nytår vil vi prøve, om det lader sig gøre, at vi ikke skal agere ”støttepædagog for dem” hele 
tiden. 
Som noget nyt laver vi en Facebook-gruppe, således at SØF-gruppen kan følge med i, hvad der sker 
i gruppen. 
 
10. Medtages på næste møde 
- Evaluering af årshjul  
- Opfølgning lokaler m.v. 
 
11.     Evt.  
IAB. 
 
12.   Næste møde 
Næste møde blev berammet til tirsdag, den 16-07-2020 kl. 1900 . Mødet afholdes hos Buller som et 
fysisk møde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referent: Buller 


