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REFERAT - Bestyrelsesmøde nr. 63 
 
 
Dato:  04-11-2021 
Tidspunkt: 18:00 
Sted:  Techno Danmark, Karlslunde 
 
Tilstede: MO, PF, JE, OHS & Buller Friis (BF) 
 
Dagsorden: 
 

 
1) Godkendelse af dagsorden 

2) Godkendelse og underskrivelse af sidste referat (nr. 62) 

3) Nyt fra formanden (MO) 

a) Orientering fra DBU, DBUS, DFU, DIF, DGI, Firma sport 

b) DFUs ekstraordinære delegeretmøde, DFUs Delegeretmøde, Tøjaftale 

c) Information almen 

4) Nyt fra kassereren (JE) 

a) Medlemsliste 

b) Information om regnskab  

c) Information vedr. budget 

5) Nyt fra kampfordeler (MO) 

6) Nyt fra udvalg 

a) Information fra Uddannelsesudvalg 

b) Information fra Aktivitetsudvalget, herunder sammensætning, overlevering 
m.v. 

c) Information fra IT/web-udvalget 

7) Årshjul 

8) Fastsættelse af næste møde  

9) Eventuelt 

 
1) Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt med et nyt punkt 7, Årshjul. 

 
SYD- & ØSTSJÆLLANDs FODBOLDDOMMERKLUB 
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1) Godkendelse og underskrivelse af sidste referat (nr. 62) 
Referatet fra sidst blev godkendt og underskrevet. 
2) Nyt fra formanden (MO) 

Indledningsvis bød MO den nye sekretær, BF,  velkommen i bestyrelsen og håbede 
på et godt og udbytterigt arbejde. 
 
a. Orientering fra DBU, DBUS, DFU, DIF, DGI, Firma sport 
Fra DBUS: 
MO og PF havde deltaget i dialogmøde med DBUS’s Poul Gilling, der kunne nævne, 
at der fortsat var dommerudfordringer. Der var mange kampe, mange manglende 
dommere, selv om antallet af dommere reelt var steget. De tog dog ikke så mange 
kampe hver især som tidligere. Jan Pedersen og Niels Ringvig hjælper pt. til på 
kontoret indtil 1. december 2021. 
Der blev også drøftet test, hvor der konstateredes en del utilfredshed omkring 
uensartetheden i særdeleshed ved de fysiske tests. Flere ikke testede/dumpede 
dommere havde fået lov til at dømme i rækker, hvor de ikke havde løbet testen til, 
og en enkelt SØF’er var som den eneste blevet nedrykket fra Serie-2 til Serie-3 
grundet manglende bestået test. 
Dommerklubbernes fremtidige roller ved fysiske tests var blevet vendt, men var 
blevet skudt ud til næste dialogmøde. 
 
Forplejning til frivillige, der eksempelvis deltager for DBUS ved temakurser, 
obligatorisk teori m.v. var blevet afklaret, således at DBUS tager sig af denne post 
fremover. 
 
Det var blevet drøftet ”farlige ting” i fodboldkampe, hvor det var DBUS’s holdning, 
at man eksempelvis i kølige kampe gerne må spille med halsedisser, Det var 
bestyrelsens holdning, at man IKKE skal gå på kompromis med fodboldloven 
omkring slige ting – der er jo en årsag til at der står i loven, at halsedisser er forbudt 
(primært kvælningsfare – uanset om det er koldt eller varmt …).    
 
Udviklerdelen havde også været udfordret, idet man ikke har kunnet gennemføre 
hele uddannelsen for nye udviklere, ligesom flere indrangerede dommere ikke er 
blevet udviklet så meget, som det var planen. 
 
Næste dialogmøde er planlagt til tirsdag, den 8. marts 2022. 
 
Intet fra DBU, DIF, DGI eller Firmasporten. 
 
 
b. DFUs ekstraordinære delegeretmøde, DFUs Delegeretmøde, Tøjaftale 
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Der havde været afholdt ekstraordinært delegeretmøde i DFU, og DFU havde gjort, 
hvad de havde fået mandat til, og DFUs vedtægter var blevet fulgt til punkt og 
prikke. 
Nu indkaldes der til ordinært delegeretmøde i DFU den 13. november 2021. 
I 2022 stiger honoraret for en seniorkamp til kr. 252,00, hvilket indebærer, at man 
ved dobbeltkampe á 90 minutters kampe kommer til at overstige ligningsrådets 
satser, da en fodbolddommer højest må tjene kr. 250,- på en dag. Man vil forsøge at 
tage fat i ligningsrådet mhp. at få ændret øvre grænse, således at ikke hele beløbet 
bliver skattepligtigt. 
 
Ifm. tøjaftalen var eliten sprunget fra, mens bredden de næste 3 år fortsætter med 
Diadora. Der er allerede nu spillet flere ’spotvare-tilbud’ ud til DFUs dommere fra 
Diadora, og disse tilbud tilsluttede bestyrelsen sig. Der vil sikkert gå ca. 14 dage 
inden tilbuddene træder i kraft.  
 
c. Information almen 
IAB 
 

3) Nyt fra kassereren (JE) 
a. Medlemsliste 
JE udleverede opdateret medlemsliste. Pt. er vi 156 medlemmer. 
 
b. Information om regnskab  
Pt. udviser regnskabet en beholdning på kr. 204.916,71 
 
c. Information vedr. budget 
Budgettet følges fint – ellers IAB 
 

4) Nyt fra kampfordeler (MO) 
IAB 
 

5) Nyt fra udvalg 
a. Information fra Uddannelsesudvalg 
Der havde været afholdt samling med ’den nye SØF-gruppe’ i Haslev. Der havde 
været ca. 10 deltagere foruden udvalget. Der var ikke kommet det forventede ud af 
mødet, idet alle (på nær én) ønskede at bidrage med arbejdet. 
 
Næste planlagte arrangement er den 23. november 2021, hvor der afholdes 
teorimesterskab i Herfølge Boldklub kl. 19.00. Der vil fra kl. 18.00 være mulighed for 
at bestille biksemad til en pris af kr. 75,- pr snude. 
BF sørger for at lave en skrivelse til FB, hjemmeside og JE. 
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b. Information fra Aktivitetsudvalget, herunder sammensætning, overlevering 
m.v. 

Torben Ellegaard er stoppet i udvalget, da han ikke kunne finde den fornødne tid til 
det længere. Pt. er der blot JE samt Søren Kruuse tilbage. Vi holder øjne og ører 
åbne for ekstrapersoner, der kunne tænke sig at være med. 
 
Vi gennemgik bankospillet i december, hvor PF samt Søren Kruuse vil handle ind. 
Uffe Jensen kontaktes mhp. at være opråber, og Arne Sundberg kontaktes mhp. 
diverse gode kager til tillægsgevinster. 
JE vil gerne være behjælpelig i udvalget, når instruktøreksamen er overstået. 
PF kontakter Herfølge Boldklub. 
 
Der udarbejdes FKP-ansøgninger på hhv. VAR arrangementet med Jan Carlsen og 
Julebankospillet. PF udfylder og videresender til Jakob Bille til forventet 
efterbevilling. 
 
Vi vil forsøge at få en superligadommer ud til et arrangement i starten af det nye år. 
MO kontakter Mads Kristoffer Kristoffersen mhp. potentiel dato samt pris. 
(Er efterfølgende faldet på plads til tirsdag, den 18. januar 2022). 
 
c. Information fra IT/web-udvalget 
Victor Skytte og BF har planlagt møde medio november 2021, for at få gennemgået 
et ”brush-up” af hjemmesiden. Ligeledes skal BF have mulighed for også at lægge 
referater m.v. ind på hjemmesiden. 
Bestyrelsen kunne godt tænke sig, at der dynamisk blev boostet kalenderaktiviteter 
på vores hjemmeside. BF kunne nævne, at det gør der allerede i øjeblikket. 

 
6) Årshjul 

PF udleverede en glimrende skitse over foreningens årshjul. Fremadrettet skal alle 
kendte arrangementer m.v. lægges ind i årshjulet. 
MO kontakter Jakob Sundberg mhp. Dropbox. Ligeledes vil MO drage omsorg for, at 
BF får adgang til den eksisterende SØF-Dropbox. 

 
7) Fastsættelse af næste møde  

Næste møde blev planlagt til torsdag, den 10. februar 2022 kl. 18.00 hos PF. 
 

8) Eventuelt 
Der har tidligere været givet et tilskud til de etablerede løbeklubber, i hhv. 
Solrød/Køge samt i Næstved på kr. 1.000,- som de kunne bruge til deres 
afslutninger eller lignende. Det blev verificeret, at disse tilskud fortsat var 
gældende. 
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Referat fra bestyrelsesmøde nr. 63, 04-11-2021 i Karlslunde. 

Godkendt på bestyrelsesmødet d. 10-02-22 

 

 

______________________________ 
Martin Olsgaard, Formand 

 

 

______________________________ 
Peter Feigh, Næstformand 

 

 

______________________________ 
Jens Egsgaard, Kasserer 

 

 

______________________________ 
Buller Friis, Sekretær 

 

 

______________________________ 
Ole H. Sørensen, Bestyrelsesmedlem 


