
 
Referat af møde i SØFs Uddannelsesudvalg,  
den 03-11-2020 kl. 1900, via Skype. 
 
 
Deltagere: 
Ole H. Sørensen (OHS), Patrick S. Rasmussen (PSR), Danny Kolding (DK) & Buller Friis (BF). 
 
 
Dagsorden: 
  
1.     Velkommen   
2. Nyt fra DFU / efter dialogmødet dommerklubberne (de sjællandske) og DFU imellem 
3. Nyt fra SØF Gruppen herunder bestyrelsens reaktion på udmeldingen efter sidste udd. møde 
4. Økonomi i uddannelsen  
5. Fremtidige arrangementer vs. Covid-19 herunder planlæggelse og ansvarsfordeling i  
 uddannelsen  
6. Medtages på næste møde 
7. Eventuelt 
8. Næste møde 
 
 
1.     Velkommen  
OHS bød velkommen til mødet. Alle var mødt ind på Skype. 
 
2. Nyt fra DFU / efter dialogmødet dommerklubberne (de sjællandske) og DFU imellem 
OHS meddelte, at mødet med DFU var blevet aflyst. I stedet for havde der været afholdt et 
informationsmøde med 2 repræsentanter fra hver af de sjællandske dommerklubber samt Tore 
Østergaard og Nicolai Nielsen. 
 
3. Nyt fra SØF Gruppen herunder bestyrelsens reaktion på udmeldingen efter sidste udd. 

Møde 
Mødet med SØF-gruppen den 28. oktober 2020 var blevet aflyst grundet at kun 2 havde tilmeldt 
sig seancen. DK har gentagne gange – som vi havde aftalt – rykket de resterende i gruppen for 
svar, men desværre uden held. 
 
Vi prøver nu at gribe fat i de seneste 4 nye dommere, vi har fået, og indkalde dem til et opstarts / 
orienterende møde. Så må vi se, om de vil være med, og om eventuelt nogle af de andre så vil 
koble sig på. DK er tovholder på indkaldelsen. 
 
Ligeledes afventer vi, hvad bestyrelsen kommer frem til på deres næste møde (12. eller 13. 
november 2020). 
 
4. Økonomi i uddannelsen  
Udvalget har pt. Brugt ca. 15.000 kr., hvoraf der er kommet ca. 8.400 retur fra FKP-midlerne. OHS 
forespørger i bestyrelsen, om vi må få overført dette beløb til udvalget til næste år. 
 
5. Fremtidige arrangementer vs. Covid-19 herunder planlæggelse og ansvarsfordeling i  
 uddannelsen  



Der havde været afholdt 2 webinarer i samråd med DBU Jylland ultimo oktober 2020. Til et af 
disse møder var der mødepligt fro de sjællandske dommere og udviklere. BF meddelte, at hverken 
han eller Allan Vennike var blevet inviteret til disse webinarer! 
 
Herudover var der blevet afholdt et praktisk kursus i Brøndby den 25. oktober 2020. 
 
På baggrund heraf, finder uddannelsesudvalget ikke, at der pt. er grund til at afholde det planlagte 
Futsal i SØF-regi, henset til at Kontoret har meddelt OHS, at man IKKE vil få merit til at 
dømme/udvikle under DBU Sjælland, hvis ikke man har deltaget på et af de 2 webinarer ultimo 
oktober. 
 
Teorimødet i december 2020 aflyses grundet Covid-19. OHS sørger for at give Jens Egsgaard 
besked, så han kan advisere alle medlemmer i direct-mails foruden at OHS giver instruktøren, 
Allan Vennike besked. 
 
Teorimesterskabet, den 12. januar 2021 afventer anbefalingerne/restriktionerne fra 
myndighederne og regeringen, ligesom SØFs bestyrelses holdning også afventes. 
 
6. Medtages på næste møde 
På næste møde medtages punkterne 2, 3 og 5. 
 
7. Eventuelt 
Uddannelsesudvalget anbefaler, at der 1-2 gange årligt afholdes et fællesmøde med bestyrelsen, 
uddannelsesudvalget, aktivitetsudvalget og IT-udvalget, hvor der både formelt og uformelt kan 
tages en snak henover bordet, ligesom der således også kan udarbejdes et fælles årshjul. 
OHS medtager forslaget til bestyrelsen.  
 
8. Næste møde 
Næste møde afholdes via SKYPE tirsdag, den 8. december 2020 kl. 19.00. 
DK inviterer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referent: Buller 


