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REFERAT - Bestyrelsesmøde nr. 64 
 
Dato:  15-02-2022 

Tidspunkt: 18:00 
Sted:  Teams 
 
Tilstede: MO, PF, JE, OHS & Buller Friis (BF) 
 
Dagsorden: 
 

1) Godkendelse af dagsorden 

2) Godkendelse og underskrivelse af sidste referat (nr. 63) 

3) Nyt fra formanden (MO) 

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

b) SØFs Generalforsamling den 17. marts 2022 

c) Mandskab til løbetest den 27/2-2022 og til retest den 20/3-2022 

d) 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) Fastsættelse af næste møde  

8) Eventuelt 

 
1)   Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 
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2)   Godkendelse og underskrivelse af sidste referat (nr. 63) 
Referatet fra sidst blev IKKE underskrevet, da mødet blev afholdt via teams. 

 
3)   Nyt fra formanden (MO) 

a) Orientering fra DBU, DBUS, DFU, DIF, DGI, Firma sport 
Fra DBU: 
Der arbejdes på et dialogmøde mellem DBU og DFU, der omhandler dommernes 
sikkerhed. 
 
Fra DBUS: 
Der er planlagt dialogmøde med dommerklubberne på Sjælland mandag den 07-03-
2022.  
SØF ønsker, at dommere, der ikke har bestået test eller ikke har været til test ikke 
anvendes i testkrævende rækker. Det giver støj hos dommerne. 
JE kunne meddele, at der fremadrettet hos DBUS ikke ville blive benyttet ikke-
testede dommere i testkrævende rækker. 
Ligeledes stiller SØF spørgsmålstegn ved uddannelsen af ”Service-tjekkere”. Vi vil 
anbefale, at disse uddannes mindst på lige fod som vejledere (dagskursus på 6 timer 
uden eksamen). Hovedårsagen skal ses  lyset af, at de dommere, der skal have et 
serviceeftersyn, har været mange år i metieren og at ”Service-tjekkeren” skal være 
gearet til at kunne holde denne samtale med den ofte ældre dommer med mange 
år på bagen. 
 
Fra DFU: 
Tøjaftalen skal underskrives af DFU. 
Dommerklubberne skulle angive størrelser på alle medlemmer ifm. ny tøjfarve. 
Dette vendes på næste formandsmøde den 24-02-2022. 
Der er planlagt formandsmøder 21-05-2022 -> 22-05-2022 samt 22-11-2022 ifm. 
delegeretmøde. Herudover er der planlagt 4 bestyrelsesmøder i DFU. 
 
DFUs nuværende vedtægter er videresendt til ordensudvalget mhp. om alt er, som 
det skal være. 
 
Fra DGI: 
Det har været svært at få et møde i stand mellem DGI og DFU; men DFU har dog 
underskrevet aftalen. 
 
Fra Firmasporten: 
Der er indgået aftale mellem Firmasporten og DFU. 
 
Intet fra DIF. 
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b)   SØFs Generalforsamling den 17. marts 2022 
Dagsorden skal udsendes til alle medlemmer senest 21 dage før 
generalforsamlingen. 
Der undersøges, om vi kan være i Herfølge Boldklub, alternativt Køge Golfklub. PF 
tager sig af dette. 
Vi starter med generalforsamlingen kl. 18.00, og medlemmerne tilbydes bespisning 
efterfølgende på foreningens regning, mens drikkelse er for egen regning. 
 
MO udarbejder dagsorden, der skal sendes til medlemmerne. JE udsender denne. 
 
Valgene blev gennemgået, og kandidater blev vendt. Ligeledes blev der også 
forholdt sig til, at der skal vælges 2 nye suppleanter. 
 
PF drager omsorg for, at diverse pokaler ”kommer hjem”, foruden at han forestår 
indgravering af nye navne. 
 
Der blev fra bestyrelsen sat navne på hhv.: 
* Årets dommer 
* Årets SØF’er 
* Årets teorimester 
 
Fra uddannelsesudvalget skal der findes: 
* Årets talent 
 
MO sørger for at finde en dirigent (SDS forespørges). 
 
Vi skal huske, at der er 3 af vores medlemmer, der er afgået ved døden i det 
forgangne år. Disse skal mindes! 
 
BF udarbejder motivation på Leif ”Sommer sol og strand” Nielsen, der i 2021 har 
været fodbolddommer under SBU/DBUS i 50 år. 
 
c)   Mandskab til løbetest den 27/2-2022 og til retest den 20/3-2022 

Til Yoyo-testen i Solrød Hallen den 27-02-2022 stiller SØF med følgende, udover JE, 
der er DBUS mand på tinge: 
MO, BF, Jakob Sundberg samt Lis K. Kristensen. 
Der køres med planlagt 5 heats fra kl. ca. 08.30 til kl. ca. 10.30. 
JE inviterede på DBUS’s vegne til morgenkaffe i Solrød fra kl. 08.00. 
 
Vi afventer retesten den 20-03-2022, til vi ved, hvor mange det reelt drejer sig om. 
 
Til FIFA-testen og Cooper-testen i Holbæk stiller vi med OHS og PF. VFK supplerer 
med de øvrige kontrollanter. 
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d)   Information almen 
IAB 
 

4)   Nyt fra kassereren (JE) 
a)   Medlemsliste 
JE meddelte, at vi pt er  136 medlemmer – en nedgang på 20 ift. sidste møde. 
82 medlemmer har betalt kontingent pt. 
 
b)   Information om regnskab  
Pt. udviser regnskabet en beholdning på kr. 230.670,24. 
I regnskabet for 2021 er der et overskud på kr. 3.384,- 
JE meddelte, at alt nu var gået i orden med Spar Nord, men at det havde været en 
voldsom fødsel at komme i mål med de oplysninger, de ville have. 
 
Fremover skal DFU kun have kr. 100,- pr. medlem og ikke kr. 120 pr. medlem. 
 
c)   Information vedr. budget 
Budgettet følges fint men skal ændres til generalforsamlingen, jf. sidste afsnit i 
punkt b) 
 

5)   Nyt fra kampfordeler (MO) 
IAB 
 

6)   Nyt fra udvalg 
a)   Information fra Uddannelsesudvalg 
IAB, grundet Corona. 
 
b)   Information fra Aktivitetsudvalget, herunder sammensætning, overlevering 
m.v. 
Der planlægges fodboldgolf fredag 17-06-2022. Sted og timmelding kommer ud 
senere, og lægges tillige på hjemmesiden. 
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c)   Information fra IT/web-udvalget 
 Victor Skytte og BF havde afholdt møde omkring hjemmesiden. Tilsyneladende er 
der noget galt pt., da man ikke kan tilgå ”Hall of Fame”. BF vender denne med 
Victor, og undersøger endvidere, hvorledes landet ligger omkring backup af vores 
hjemmeside. 

 
7)   Fastsættelse af næste møde  

Næste møde blev planlagt til tirsdag, den 17. maj 2022 kl. 18.00 hos Techno 
Danmark i Karlslunde. 
 
Vi skal endvidere være opmærksomme på, at vi har planlagt et tværgående møde 
med alle SØFs udvalg, grupper og bestyrelsen den 16-06-2022. Sted er endnu ikke 
fastlagt. 

 
8)   Eventuelt 

IAB. 
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Referat fra bestyrelsesmøde nr. 64, 15-02-2022 via Teams. 

Godkendt på bestyrelsesmødet d. 17-05-2022 

 

 

______________________________ 
Martin Olsgaard, Formand 

 

 

______________________________ 
Peter Feigh, Næstformand 

 

 

______________________________ 
Jens Egsgaard, Kasserer 

 

 

______________________________ 
Buller Friis, Sekretær 

 

 

______________________________ 
Ole H. Sørensen, Bestyrelsesmedlem 


