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Kære alle.    
 

Velkommen til dette års generalforsamling i Syd- og Østsjællands Fodbolddommerklub.    
 
En særlig velkomst til vores 5 fremmødte æresmedlemmer, Kent Kristensen, Jan Bjerring, John 
Støver Hansen, Palle W. Jensen samt Buller Friis.  
Fra DFU har vi besøg af formand Kim Hansen og fra DBU Sjælland har vi fået besøg af Poul Duus 
Gilling. 
 
Indkaldelse til generalforsamling, Torsdag den 17. marts 2022 kl. 18:00 
 
Sted: Herfølge Boldklub, Vordingborgvej 124C, 4681 Herfølge 
 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent og to stemmetællere 
 
2. Bestyrelsens beretning 
 
3. Godkendelse af regnskab 
 
4. Indkomne forslag 
 
5. Fastsættelse af kontingent og fremlæggelse af budget for det kommende år 
 
6. Valg af: 
 
I.         Formand og to bestyrelsesmedlem (lige år) 
 
II.        Kasserer og to bestyrelsesmedlemmer (ulige år) 
  
III.       To bestyrelsessuppleanter for et år ad gangen 
 
IV.      En revisor for et år  
 
V.       En revisorsuppleant for et år 
 
7. Eventuelt Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt fremsendes til 
formand@soefdommer.dk senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 
 
Sidste frist for forslag er d. 3. marts 2022. 
 
Ad 1. 
Jan Bindslev blev valgt som dirigent med akklamation og Lars Gerner og Arne Sundberg blev valgt til 
stemmetællere uden modkandidater. 
 



 
 
 
 
 

Side 2 af 10 
 

Ad 2. 
Indledning: 
 
Efter seneste generalforsamling, som jo blev afholdt lidt forsinket grundet Corona situationen blev 
bestyrelsen sammensat af Peter som næstformand, Jens som kasserer, Jakob som sekretær, Ole 
som medlem og mig selv sagde hunden, som formand. Som suppleant blev Buller og Carsten Hansen 
valgt ind.  
 
Efter kort tid – i september 2021 meldte Jakob dog ud, at han måtte trække sig fra arbejdet i 
bestyrelsen, idet han var blevet indstillet til FIFA-dommer. Buller trådte ind i hans position.  
 
Kort tid efter gik Carsten Hansen - efter et kortere sygdomsforløb - desværre bort. Det betyder, at 
bestyrelsen har arbejdet uden suppleanter det seneste år.  
 
Vi har brugt året på at finde nogle nye og ganske velegnede suppleanter – men mere om det, når vi 
kommer til åres valghandling.  
 
CORONA 
Har også fyldt i det seneste år. Men heldigvis har det været muligt at komme tilbage på banerne, og 
efter bestyrelsens opfattelse, er Corona-situationen håndteret fornuftigt fra vores 
samarbejdspartnere.  
 
Dialogmøder med DBU Sjælland 
I september 2021 havde dommerklubberne fra Sjælland dialogmøde med DBU-Sjælland.  
Det var i tæt tilknytning til, at Peter Thies var stoppet i DBU-SJ.  
 
Fra vores stol var opfattelsen, at der var kaos i dommerpåsætningen og ligeledes i påsætningen af 
udviklere, hvilket også blev oplevet blandt dommerne og udviklerne. 
 
Det er ikke SØFs opgave at kommentere på interne forhold hos DBU-Sjælland, men der er en klar 
opfattelse af, at der har været nogle personalemæssige udfordringer – når det gælder om at 
håndtere og servicere dommerne.  
 
Vi håber at dette bliver bedre – med ansættelsen af Poul – som jo har den fornemme titel af ”Chef 
for udvikling, uddannelse og dommer.” 
 
Desuden er det faktum, at vi ikke har dommere nok på Sjælland. Det kan godt være, at vi har en 
nogenlunde status quo på antallet af dommere, men den enkelte dommer dømmer gennemsnitligt 
ikke så mange kampe som for år tilbage. Desuden har vi en stor udfordring med demografien blandt 
dommerne – hvilket fremmødet i vores egen dommerklub jo egentligt også afspejler ganske fint. 
 
Vi tror ikke, at løsningen er at gøre dommeruddannelsen hurtigere – der kræves langt flere 
ressourcer fra DBU til uddannelse og særlig fastholdelse af dommerne.  
 
Medlemmer og økonomi: 
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De foregående år har jeg adresseret, at vi i bestyrelsen var lidt bekymrede for fremtiden. Det er 
svært for os at fastholde dommere og vi oplever fortsat et faldende medlemstal. Når kassereren om 
lidt fremlægger regnskab og budget, vil I ved selvsyn se, at det efterhånden er svært at få økonomien 
i dommerklubben til at hænge fornuftigt sammen.  
 
Det skyldes at klubben stort set ikke har andre midler end det vi får ind i kontingent. Der er ikke 
længere en god og stabil indtægt fra kampafgifter. Det er absolut ikke kampfordelerens skyld – 
da Lars Kulle gør et stort arbejde som kampfordeler. Men det skyldes særligt, at hovedparten af de 
kampe der spilles i vores område, er DBU-kampe – og her går honoraret udelukkende til DBU.  
 
Det svære farvel:  
Vi har desværre i 2021 også måtte sige farvel til 3 medlemmer, som ikke er blandt os mere.  
 
Ole Jensen:  
Vi der kendte Ole, husker ham som en god seriøs dommer, hvor det kollegiale altid havde første 
prioritet. 
Ole Jensen var vellidt i fodboldklubberne. Han var en praktiker, og kombineret med hans gode 
humør og et godt øje for god ledelse – fik han afviklet kampene til alles tilfredsstillelse. 
Ole mødte altid op i dommerklubben, når der var møde, og vi er mange, der kommer til at savne 
hans altid kvikke bemærkninger og gode samvær 
 
Carsten Hansen:  
Vi husker Carsten for hans gode humør og velvilje til altid at hjælpe andre. Han var ikke bleg for at 
nyde en eller to øl sammen med kollegaerne efter kampen. 
Tak for dit arbejde i SØFs bestyrelse. Dine input vil blive savnet. 
 
Arne Thomsen 
Vi husker Arne for hans gode humør og smil på læben. Han var altid klar med en frisk, sjov 
bemærkning og titulerede altid sig selv med ”Arne Thomsen, talentdommer” 
Arne deltog i mange år i løbeklubben og mødte altid op til afslutningen på løbesæsonen med 
hjemmelavet brændevin til smørrebrødet. 
 
Arne vil blive savnet i SØF. 
 
Lad os holde et minuts stilhed for Ole, Arne og Carsten 
 
Vores udvalg:  
Som nævnt indledningsvist er bestyrelsen meget godt hjulpet af vores underudvalg. Et af de helt 
centrale udvalg er uddannelsesudvalget.   
  
UDDANNELSESUDVALGET 
Udvalget har i 2021 bestået af følgende 
Ole H. Sørensen / Formand 
Buller Friis / Sekretær 
Danny Kolding / Medlem 
Patrick Rasmussen / Medlem 
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Grundet Coronaen og restriktionerne omkring Covid-19, har uddannelsesudvalgets arbejde i det 
forgangne år været droslet ret meget ned; men der er dog alligevel været afholdt flere gode 
arrangementer. 
Det er blevet til 2 fysiske møder samt en enkelt intern briefing via teams. 
Primo august 2021 lykkedes det udvalget i tæt samarbejde med DBU-S af  få arrangeret og afholdt 
3 seancer omkring Obligatorisk Teorigennemgang. 2 gange i Solrød og en enkelt gang i Toksværd. 
Sidstnævnte sted var ved at give os nogle udfordringer, idet der ikke var lavet nogen aftaler med 
NIFs Cafeteria fra DBUS’s side, og så var gode råd dyre, da NIF ikke kunne have os.  
Det lykkedes dog i 11. time at få adviseret samtlige kursister, og få dem til at drage til Toksværd i 
stedet for. Tak til Poul D. Gilling for velvillig assistance, da det var ved at brænde på! 
 
Den 2. september 2021 havde udvalget indkaldt samtlige medlemmer af SØF til et møde omkring 
vores SØF-gruppe. 12 Personer samt udvalget gav møde i Haslev Klubhus, hvor der blev diskuteret, 
hvad man egentlig skulle bruge SØF-Gruppen til. 
Af de 12 personer var der blot en enkelt, der ønskede at få hjælp, hvorimod de øvrige 11 alle 
ønskede at være med til at hjælpe til.  
På baggrund heraf besluttede udvalget, at droppe det planlagte møde nr. 2 i foråret 2022, samt at 
skrinlægge SØF-gruppen indtil videre. 
Det hører dog med til historien, at der kom mange gode input, som udvalget fremadrettet kan 
arbejde videre med. 
I stedet for er det planen, at vi vil lave et task-force med Claus Olsson og Jesper Jensen i spidsen. 
Disse 2 vil – efter indstilling fra udvalget – og efter potentielle henvendelser fra vores medlemmer 
iværksætte diverse tiltag, alt efter medlemmernes ønsker. Dette projekt vil vi forsøge at føre ud i 
livet fra forårets start 2022. 
 
Flere gange forsøgte vi at få TEMA-kurset, ”Styrk din ledelse” op at køre; men grundet 
Coronasituationen måtte vi desværre udskyde kurset. Det er stadig planen, at vi vil udbyde kurset 
igen i 2022, og så håber vi, at der ikke kommer noget i vejen igen. 
Ultimo september lykkedes det for første gang i Danmarkshistorien, at få stablet en gang Futsalteori 
på bord på banen i Solrød. 
Det blev pænt besøgt med 15 af vores Futsaldommere, og det blev en udmærket succes, som vi 
planlægger at videreføre fremover. 
 
Grundet ændring af teoritesten hos DBUS til det tidlige forår blev det ordinære ”Teori på bord” for 
udefodbolddommere og vejledere/udviklere desværre ikke til noget, idet vi havde planlagt dette til 
medio juni 2022 i forvisning om at teoritesten skulle ligge i sommerpausen. 
Det er dog vores planer at tage det med i årshjulet igen for 2022/2023 med behørig hensyntagen til 
teoritesten fra DBUS i 2023. 
Den 23. november 2021 blev det årlige teorimesterskab afholdt i Herfølge Klubhus med 24 
veloplagte medlemmer og en ligeså veloplagt Buller Friis som instruktør. 
Det blev en hyggelig aften, som blev indledt med dejlig biksemad m.v. 
1. pladsen blev indtaget af et af vores nye medlemmer, Henrik Gottschalck Jensen, med Benjamin 
Friis på 2. pladsen. 
Der måtte omkamp til mellem Ole H. Sørensen og Peter Feigh for at finde vinderen af 3. pladsen, og 
her endte det med, at Peter trak det længste strå efter en tæt kamp. 
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Det er udvalgets håb, at situationen omkring Coronaen nu er vel overstået, således at vi atter kan få 
fuld valuta for vores planlange arrangementer i det kommende år. 
 
Årets talent 2022:  
Årets talent er en dommer der kun har dømt fodbold i 4½  år, heraf det ene år under sydtyske 
himmelstrøg i forbindelse med uddannelse. 
 
Han har gennem disse 4½ år udviklet sig rigtig meget og arbejder seriøst med sin dommergerning. 
 
Frem til sommerferien 2020 var han et stort aktiv i den hedengangne SØF-gruppe, hvor han var en 
ivrig mødedeltager. Ligeledes blev han hurtigt indlemmet i DBUS’s UpcomingsGruppe.  
 
Fra efteråret 2021 lykkedes det for ham at komme igennem nåleøjet til DBU talentgruppe, CTG-3. 
Det er gået hurtigt med indrangeringen, idet han gik fra serie-5 direkte til serie-3 i efteråret 2018. 
Det blev til serie-2 i foråret 2019, og efter 1 års orlov, hvor der blev prøvet kræfter med ”Ordnung 
muss sein-fodbold” i München vendte han tilbage til Danmark for at avancere til serie-1 fra foråret 
2021. 
Fra forårets start 2022 er han så at finde i den højeste lokalserie, Sjællandsserien. 
 
Årets talent er meget mødestabil til alle SØFs arrangementer. Han har ikke bil men pendler gerne 
til arrangementerne via den sjællandske infrastruktur. Han er medlem af Løbeklubben ”Sund 
Fornuft”, som mødes hver fredag i Næstved til løb i Kalbyrishallen, og også her pendles der hver 
uge fra bofællesskabet på Amager til Næstved og retur.  
 
På eksamensbeviset står der den 4. august 2017, hvor han var med på et af de sidste 
fodbolddommerskole-arrangementer, der blev afholdt i DBU/DBUS regi med Major Allan Vennike 
som instruktør 
 
For første gang i Uddannelsesudvalgets historie, er årets talent ikke blevet udpeget enstemmigt; et 
af de 4 medlemmer har nemlig måtte erklære sig inhabil … 
 
Han er født ultimo november 1999 og har dommernummeret 16199. 
 
Det kan nok ikke længere skjules, og derfor vil vi gerne se BENJAMIN EMIL FRIIS heroppe for at 
modtaget pokalen for årets talent 2021. 
Årets talent 2022: BENJAMIN EMIL FRIIS 
 
Årets SØF’er  
Årets SØF’er tog sit dommerkort d. 26. august 2018 og har altså haft det i godt og vel 3 år.  
 
Han har fra første dag udvist stor seriøsitet i sin dommergerning og er samtidig en yderst vellidt og 
respekteret dommerkollega.  
 
Han formår at kombinere både uddannelse og en ambitiøs dommerkarriere med deltagelse i stort 
set samtlige sociale aktiviteter i SØF.  
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Vi vil i bestyrelsen gerne anerkende sådan en tilgang, når årets SØF’er i øvrigt også er i stand til at 
informere de lidt ældre dommerkollegaer om hvad der sker i ’de unges liv’.  
 
Han er indrangeret i serie 2, men i bestyrelsen er vi sikre på, at dette blot er et skridt på vejen mod 
højere rækker og yderligere udfordringer.  
 
Årets SØF’er kunne desværre ikke være her i dag, da han p.t. er udstationeret i Jylland som følge af 
uddannelse. 
Årets SØF'er er Magnus Klit Nørlem 
 
Årets dommer – Jakob Sundberg 
Jakob tog dommerkortet allerede som 15-årig, mens han spillede fodbold, hvor han var målmand. 
Han har tidligere udtalt til DR: ”Jeg var ikke god nok til fodbold. De sagde, at hvis jeg voksede, kunne 
jeg blive en god målmand. Der var jeg 15 år, men jeg blev ikke højere.” 
Jakob fik sin officielle dommerdebut som 16-årig ved en U14 kamp på sin egen hjemmebane på 
Møn. Siden er han flyttet til København, men er stadig medlem af SØF. 
I 2015 fik Jakob Sundberg debut i danske 1. division. 
Allerede ved indgangen til 2019-20-sæsonen blev han rykket op i Superligaen, hvor han dømte sin 
første superligakamp den 28. juli, da Hobro IK mødte Randers FC. 
Vi kender Jakob, som en god dommerkollega. Han har i flere år siddet med i SØFs bestyrelse, men 
har grundet udnævnelsen til FIFA-dommer trukket sig fra bestyrelsesarbejdet, for at gå all-in som 
FIFA-dommer. 
Tillykke med FIFA-skiltet – og titlen som årets dommer i SØF. 
 
  
AKTIVITETSUDVALG    
Udvalget har bestået af Jens Egsgaard,  
Søren Kruse og Peter Feigh 
 
Som med så meget andet, så har udvalgets muligheder også været yderst begrænsede som følge af 
Corona. Det lykkedes dog at få stablet et VAR-arrangement på benene i november måned. Her 
havde vi fået dommerudvikler, international lovfortolker, VAR-instruktør m.v. Jan Carlsen til at 
underholde et par timer. I selskab med Jakob Sundberg, der agerede praktiker og delte ud af 
erfaringer, havde de fremmødte en rigtig underholdende aften – en aften der med lethed kunne 
have varet meget længere, for emnet har stof nok til yderligere fordybelse og gennemgang. 
 
Det traditionelle familiearrangement SØF’s julebanko måtte aflyses som følge af Corona. 
 
Vi håber at 2022 giver mulighed for lidt flere arrangementer og vi vil da allerede nu slå et slag for 
Fodboldgolf, der er planlagt til fredag d. 17. juni. 
 
LØBEKLUBBEN 
Sædvanen tro har der hver onsdag været fællestræning i Køge Nord og til trods for Corona, lykkedes 
det at komme gennem sæsonen og også få afviklet den tilbagevendende afslutning med 
fællesspisning og kåring af ’årets løber’ Valget faldt denne gang på Lars Lauridsen, der trofast og 
med godt humør dukkede op stort set hver gang – tillykke til Lars. 
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Som noget nyt blev der også arrangeret fællestræning hver søndag på Køge Stadion, hvor 
atletikbanen lagde underlag til træning i Coopertesten samt også de første erfaringer med den nye 
FIFA-test. 
 
Hjemmeside – IT - Facebook 
Husk – hvis I har en god historie – så giv Buller eller Victor Skytte besked. Vi vil gerne have, at vores 
hjemmeside er så levende som muligt.  
 
TAK    
Bestyrelsen vil gerne takke udvalgene for deres store arbejde 2021. Uden deres arbejdsindsats ville 
det ikke være muligt at drive en dommerklub som SØF. Så 1000-tak for det gode samarbejde, og 
bestyrelsen håber at det gode samarbejde vil fortsætte i 2022.    
  
DFU:   
2020 var et ganske turbulent år for DFU. Den 14. november 2020 valgte bestyrelsen at trække sig, 
grundet en række personlige angreb. Det betyder, at DFU har måtte bruge 2021 på at genfinde sig 
selv. Det vil Kim Hansen nok komme mere ind på, hvad der er aktuel status på DFU. 
 
Æresmedlem 
Vi har i Bestyrelsen besluttet at udnævne et nyt æresmedlem. For at blive udpeget som 
æresmedlem kræves en stor del og ikke mindst engagement og arbejde for SØF. Det må man sige 
om personen vi gerne vil gøre til æresmedlem i aften. 
  
Han har været med i mange mange år – hvor mange vides ikke helt, men han har været aktiv på 
posten før sammenlægningen til SØF. Han har altid deltaget i diverse arrangementer og været 
vellidt og ikke mindst troværdig. 
  
Han har haft en stort ansvar og altid været meget pligtopfyldende. 
  
Kassereren har oplyst at personen kun kan udnævnes til æresmedlem på baggrund af at han 
fortsætter i mange år endnu…. Nyt æresmedlem i SØF er……….. mange årig revisor i SØF Jan 
Bindslev. 
 
 
Afrunding:    
Til sidst vil jeg gerne takke bestyrelsen for deres gode humør gennem 2021 – tak for indsatsen.     
 
  
----- 
 
Hermed vil jeg overlade beretningen til forsamlingen.     
Kommentarer til beretningen: 
 
Kelly Jørgensen ønskede at få oplyst, hvor mange medlemmer, der var i SØF. Kassereren kunne 
svare, at der pt. er 143. 
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Beretningen blev herefter taget til efterretning. 
 
Ad 3. 
Kassereren gennemgik regnskabet, og dette blev enstemmigt vedtaget. 
 
Ad 4. 
Der var ingen indkomne forslag. 
 
Ad 5. 
Der blev foreslået uændret kontingent på kr. 400,- 
 
Budgettet blev gennemgået og taget til efterretning. 
 
Der blev kommenteret på rækkefølgen og man ønskede fremover, at budgettet blev gennemgået 
først, og efterfølgende kunne man så forholde sig til – og vedtage kontingentet.  
 
Dette mente forsamlingen gav god mening. 
 
Ad 6. 
Martin Olsgaard blev genvalgt som formand for en 2 årig periode med akklamation. 
 
Peter Feigh genvalgt for en 2 årig periode med akklamation. 
 
Buller Friis blev valgt en 1 årig periode med akklamation. 
 
Nikolaj Nielsen Friis og Martin E.M. Jørgensen blev begge valgt som suppleanter for en 1 årig periode 
med akklamation. 
 
Som revisor blev Steen Bagge genvalgt for en 2 årig 2 årig periode med akklamation. 
 
Som revisorsuppleant blev Henrik Them valgt for en 1 årig periode med akklamation. 
 
I vedtægterne havde der ved revision af samme sidste år indsneget sig en skrivefejl, idet revisorerne 
vælges for en 2 årig periode og afgår skiftevis. Dette rettes i vedtægterne uden yderligere, da det 
kan godtgøres, at det er dette, der blev vedtaget. 
 
Ad 7. 
Verner Spangsdal mente, at for få unge medlemmer deltager i generalforsamlingen. Ligeledes 
mente han, at det var for dårligt, at foreningen ikke supplerede den gratis mad med en gratis 

øl/vand. Sidstnævnte blev der rådet bod på       
 
Kim Hansen, DFU, nævnte, at ikke alt havde været helt så rosenrødt i samarbejdet mellem DFU og 
DBU. Han fastslog, at DFU altid gerne møder op, når DBU kalder. 
På landsplan havde der været uoverensstemmelse omkring tøjvalget på eliteplan og på breddeplan. 
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Eliten havde valgt Hummel og bredden havde kommittet sig til Diadora, som breddedommerne efter 
sigende skulle være ganske glade for. 
Der havde været nogle uheldige episoder omkring vold mod dommerne og nogle temmelig milde 
domme. Dette ønsker man at gøre noget ved fremadrettet. 
Martin Olsgaard kunne supplere med den psykiske chikane, der er begyndt at opstå ifm. de kampe, 
der bliver optaget via Veo. Disse optagelser lægges til skue på de sociale medier, hvilket ikke er 
tilladt uden samtygge. 
Dersom nogle dommere skulle opleve denne form for chikane, bedes man kontakte bestyrelsen. 
 
Poul D. Gilling, DBUS nævnte, at 2021 havde været et turbulent år, men at man nu havde prioriteret 
dommerafdelingen højt fremover ved ansættelse af Jesper Kunst samt hhv. Jan Pedersen og Niels 
Ringvig til at påsætte dommere, vejledere og udviklere. 
Ved udgangen af 2021 havde der været flere dommere og kampe; men desværre tog hver enkelt 
dommer ikke så mange kampe, som tidligere. 
Driftsmæssigt havde man set sig nødsaget til at gå på kompromisser med løbetest samt teoritests 
ift. indrangering, men det er DBUS’s holdning, at dette atter skal være en afgørende faktor fra 2022 
af. 
Vejlederne og udviklerne havde været igennem et service-check i form af en 3-trins raket. 
Ken Folmar kommenterede på et løsningsforslag omkring antallet af dommer sat i relation til antal 
tilmeldte hold pr. klub. 
Henrik Malmberg nævnte, at fredagskampe kunne være en mulig løsning fremover. 
 
Fra efteråret 2022 er det meningen, at der vil komme en App, hvor dommerne selv kan vælge sine 
kampe ud fra givne konditioner (afstande, indrangering m.v.) 
 
Peter Feigh efterlyste forslag til aktiviteter. 
 
Finn Engelbrecht efterlyste fordelingen af dommere hos DBU i forhold til medlemskab af 
dommerklubber. Dette er ikke registreret nogle steder, så her måtte man være FE svar skyldig. 
Dirigenten takkede herefter for god ro og orden, og gav afslutningsvis ordet til formanden, der 
iværksatte et 3-foldigt leve for SØF. 
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Referat fra generalforsamling, 17-03-2022 i Herfølge 

Godkendt den 10-04-2022. 

 

 

______________________________ 
Jan Bindslev, Dirigent 

 

 

______________________________ 
Martin Olsgaard, Formand 

 

 

______________________________ 
Buller Friis, Sekretær 


