
 
Referat af møde i SØFs Uddannelsesudvalg,  
den 12-10-2020 kl. 1900, hos Buller. 
 
 
Deltagere: 
Ole H. Sørensen (OHS), Patrick S. Rasmussen (PSR), Danny Kolding (DK) & Buller Friis (BF). 
 
 
Dagsorden: 
  
1.     Velkommen  
 
2. Info fra Bestyrelsen / Status DFU/DBU 
 
3.  Uddannelsesudvalgets samarbejde; Manglende tilkendegivelser på om mails modtaget og 

læst 
 
4. Uddannelsesudvalgets fokus på SØF & SØF Gruppen 
 
5. Programlægning af kommende samlinger, SØF Gruppen / Herunder status på tilmeldinger 

samt planlagt samling den 28/10 i Herfølge 
 
6. Rygter som der er blevet gjort opmærksom på via mail. Hvad er det der rører sig om udvalgets  
 arbejde og fordeling af det? 
 
7. Skal OHS fortsætte i udvalget og i hvilket omfang. Efter de sidste års ”spildte arbejde” med 

SØF-gruppen og nu opstartsgruppen for breddedommere, er det svært at fastholde 
motivationen. Navnlig også fordi der er et stort stykke arbejde, der skal gøres omkring FKP og 
evaluering m.v. 

 
8. Økonomi og status på FKP-midler 
 
9. Eventuelt 
 
10. Næste møde 
 
1.     Velkommen  
BF bød velkommen til mødet. Alle var mødt. 
 
2. Info fra Bestyrelsen / Status DFU/DBU 
OHS fremlagde en kort briefing omkring status i DFU. Der var blevet afholdt møde med 
dommerklubberne i uge 41 - 2020 i Vejle. 
Den eksisterende bestyrelse vil tilsyneladende alligevel blive siddende, da et flertal af 
dommerklubberne står bag. 
Lige pt. er der ingen, der ved ’Buh eller Bæh”, så vi afventer, hvad der sker. 
 
3.  Uddannelsesudvalgets samarbejde; Manglende tilkendegivelser på om mails modtaget og 

læst 



Vi fik en længere drøftelse omkring, hvorledes vi kommunikerer ordentligt i udvalget. Der havde 
været sendt flere mails, som ikke var blevet besvaret, og det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende. 
 
Vi enedes om, at de personer, der står som ”TIL” i mailen skal reagere, hvorimod de personer, der 
står som ”CC” ikke behøver dette, da det således blot er til efterretning. 
 
Og står man ”BCC” skal man overhovedet ikke kommentere på noget som helst! 
 
Fremadrettet er det ikke nok, at man har valgt datoer, tidspunkter, ansvarlige samt steder. Der 
ønskes, at også selve programmet fastlægges for de enkelte aftener – med fuldt program. 
 
Der havde været lidt delte meninger omkring arrangementet i Herfølge/Køge ifm. Temakurset og 
den efterfølgende kamp med HB Køge. 
OHS og BF forklarede, hvorledes proceduren havde været, nemlig at SØF-gruppen havde fået 
førsteprioritet, og 4 dage efter blev UC-gruppen inviteret, da DBUS ikke ville afholde udgifterne til 
et dommerklubsarrangement isoleret set. Der kunne således trækkes på UC-gruppens budget, der 
havde ligget stille hele foråret 2020 grundet Coronaen. 
Afslutningsvis var så alle øvrige medlemmer af SØF blevet inviteret. 
OHS beklagede, at aftalen med DBUS’s administration ikke var blevet kanaliseret ud til alle 
medlemmerne i udvalget. 
 
4. Uddannelsesudvalgets fokus på SØF & SØF-Gruppen 
Vi fik en længere snak om, hvad vi eventuelt gør galt i udvalget, siden der ikke kommer response 
på vores arrangementer. Vi synes selv, at vi nurser dem i hoved og en vis anden legemsdel, både 
ved telefoniske henvendelser, elektroniske henvendelser samt via de sociale medier. Vi har 
forespurgt alle, der står på listen, og af de 12, der pt. er tilbage, skal vi være heldige, hvis de 
overhovedet gider svare. 
Ikke en eneste fra SØF-gruppen havde tilmeldt sig arrangementet i Herfølge omkring TEMA-kurset 
/ HB Køgearrangementet. 
Arrangementet den 5. oktober 2020 i HG var desværre også blevet aflyst. Her havde 3 tilmeldt sig, 
og blot 1 fra SØF-Gruppen. 
 
Vi har fået 4 nye dommere, og udvalget var ikke tilfredse med, at SØF ikke havde været 
repræsenteret til eksamen, selv om DBUS’s kontor havde meddelt dette ud til dommerklubberne 
med meget kort varsel. Normalt er det én fra SØFs bestyrelse, der giver møde; men det kunne 
desværre ikke lade sig gøre. Så må man prøve at finde en anden egnet kandidat, evt.  fra 
Uddannelsesudvalg eller lignende. 
 
DBUS’s administration havde sendt en liste over deltagerne, og her var påført at 3 deltagere i 
eksamen (Taastrup, Brøndby Strand og Greve) alle tilhørte KAFD, hvilket vel er en sandhed med 

modifikationer. Men nu fik vi i hvert fald ikke disse 3 ☹ 
 
OHS forespurgte Kassereren via mail, om alle de 4 nye var blevet kontaktet af SØF, og det var de. 
Men det var kun den ene, der pt. havde tid til at deltage i SØF-Gruppen.  
 
5. Programlægning af kommende samlinger, SØF Gruppen / Herunder status på tilmeldinger 
samt planlagt samling den 28/10 i Herfølge 
Vi prøver at se tiden an til den næste samling i SØF-Gruppe regi den 28. oktober 2020 i Herfølge. 
 



Vi prøver ligeledes at køre endnu en måneds tid med det tidligere planlagte koncept, dvs. med 
direct-mails, orientering via sociale medier m.v. 
 
Weekendsamlingen den 5. og 6. marts 2021 afventes, og der skal endnu ikke bestilles 
sted/overnatning. 
 
OHS forespørger DBUS’s administration, om det af SØF planlagte Futsalkursus vil kunne give merit 
i sæsonen 2020/2021 til de dommere/udviklere, der ikke kan deltage på webinarerne enten den 
20-10-20 eller 26-10-20. 
Fra kontoret blev der svaret, at der var mødepligt til enten den 20-10-20 eller 26-10-20.   
 
6. Rygter som der er blevet gjort opmærksom på via mail. Hvad er det der rører sig om 
udvalgets arbejde og fordeling af det? 
Det viser sig nu, at der havde været en misforståelse i bestyrelsen. Dette har OHS nu fået afklaret 
og sat på plads. De rygter, der var fremkommet, havde ikke hold i virkeligheden, og der var 
kommet en undskyldning fra pågældende bestyrelsesmedlem. 
 
7. Skal OHS fortsætte i udvalget og i hvilket omfang. Efter de sidste års ”spildte arbejde” med 

SØF Gruppen og nu opstartsgruppen for breddedommere, er det svært at fastholde 
motivationen. Navnlig også fordi der er et stort stykke arbejde, der skal gøres omkring FKP 
og evaluering m.v. 

OHS gjorde klart opmærksom på, at det fra hans side er absolut sidste chance, vi giver den 
eksisterende SØF-Gruppe. Der lægges utrolig meget arbejde i at planlægge, finde egnede steder, 
finde tovholdere søge FKP midler m.v. uden at vi egentlig synes, at vi pt. får nogen som helst 
valuta ud af det. 
 
Det øvrige udvalg synes også at vi lige skulle afvente situationen den 28. oktober 2020, før vi 
endelig lagde os fast på noget. 
 
OHS blev bedt om at undersøge, hvad bestyrelsens holdning er omkring SØF-Gruppen. 
 
8. Økonomi og status på FKP-midler 
Vi har pt. fået ca. 8.500 kr. af de ansøgte midler, og det er egentlig meget fint. Nu må vi se, om vi 
også kan få bevilliget til resterende arrangementer. 
 
9. Eventuelt 
IAB. 
 
10. Næste møde 
Næste møde afholdes via SKYPE tirsdag, den 3. november 2020 kl. 19.00. 
DK inviterer. 
 
 
 
 
 
 
Referent: Buller 


