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Dato:  04-10-2021 
Tidspunkt: 19:00 
Sted:  Teams 
 
Tilstede: MO, PF, JE, OHS & Buller Friis (BF) 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden. 
Dagsorden blev godkendt. 
 
2. Indsættelse af nyt bestyrelsesmedlem/Valg af ny sekretær. 
Jakob A. Sundberg har grundet særlige, positive, omstændigheder ifm. dommergerningen 
valgt at trække sig fra SØFs Bestyrelse med øjeblikkelig virkning, for at kunne få tid til det 
hele. 
Man havde forhørt sig hos de 2 folkevalgte suppleanter, og Carsten Hansen havde ønsket, 
at man først spurgte Buller. Dette havde han indvilliget i. 
 
Herefter valgtes BF enstemmigt til at varetage sekretærfunktionen for SØFs Bestyrelse. 
 
3. Orientering omkring ny tøjaftale (MO). 
Der havde været afholdt møde mellem Dommerklubbernes formænd og DFUs Bestyrelse 
den 19-09-2021. Efter ½ times tid gik DFUs Bestyrelse, og formændene fortsatte med at 
drøfte den temmelig prekære situation, hhv. eliten og bredden er kommet ud i fsa. en ny 
tøjaftale.  
Kort fortalt har eliten sagt ja til at tilslutte sig en Hummelaftale, og bredden har sagt ja til at 
tilslutte sig en aftale med Diadora. DFU har underskrevet aftalen med Diadora for en 3-årig 
periode. 
 
Eliten havde tidligere givet udtryk for, at de ville gå samme vej som bredden; men det var 
blevet ændret efter at aftalen mellem DFU og Diadora var blevet underskrevet. 
 
Der foreligger 2 forslag fra DFU, som skal behandles på DFUs ekstraordinære 
delegeretmøde, mandag, den 11-10-2021 på Vissenbjerg Storkro, hvor MO repræsenterer 
SØF. 
 
Forslag 1: 
Vi anerkender, at vi som medlem af DFU forpligter os til at følge og efterleve de 
flertalsbeslutninger, som bliver truffet af de delegerede. 
Som dommerklub følger og efterlever vi bestyrelsens beslutninger, når disse følger 
foreningens vedtægter. 
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Forslag 2: 
De enkelte dommerklubber anerkender udfaldet af afstemningen fra tøjudvalgsmødet 14. 
august 2021, hvor Diadora blev valgt som tøjleverandør.  
De enkelte dommerklubber efterlever beslutningen fra afstemningen, og anbefaler alle 
sine breddedommere at dømme i Diadora. 
De enkelte dommerklubber anerkender, at Diadora er DFU-breddes tøjleverandør i 
yderligere en periode på minimum tre år fra 1. juli 2022 - 30. juni 2025. 
 
Efter en drøftelse frem og tilbage samt en del spørgsmål af forskellig karakter, enedes en 
enig bestyrelse om at give MO fuld mandat til at støtte begge forslag på SØFs vegne. 
 
4. Fastsættelse af næste mødedato. 
Næste møde blev fastlagt til torsdag, den 4. november 2021 kl. 18.00 
på adressen: 
 
Metalgangen 9A, 2690  Karlslunde. 
 
BF udsender dagsorden ca. 1 uge før. Særlige punkter, der ønskes medtaget på mødet, 
bedes sendt til MO & BF senest torsdag den 28. oktober 2021. 
 
5. Eventuelt. 
IAB.  
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Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 62. 

Godkendt på bestyrelsesmødet d. 04-11-21 

 

 

______________________________ 
Martin Olsgaard, Formand 

 

 

______________________________ 
Peter Feigh, Næstformand 

 

 

______________________________ 
Jens Egsgaard, Kasserer 

 

 

______________________________ 
Buller Friis, Sekretær 

 

 

______________________________ 
Ole H. Sørensen, Bestyrelsesmedlem 

 


