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REFERAT - Bestyrelsesmøde nr. 65 
 
Dato:  16-05-2022 

Tidspunkt: 18:00 
Sted:  Techno Danmark, Metalgangen 9 A, 2690  Karlslunde. 
 
Tilstede: MO, PF, JE, OHS MEMJ, NNF & Buller Friis (BF) 
 
Dagsorden: 
 

1) Godkendelse af dagsorden 

2) Godkendelse og underskrivelse af sidste referat (nr. 63 & nr. 64) 

3) Nyt fra formanden (MO) 

a) DFUs Formandsmøde den 21. maj 2022 

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

c) Fordeling af opgaver i Bestyrelsen  

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) 
Referaterne fra de 2 sidste møder blev underskrevet. 

 
3)   Nyt fra formanden (MO) 

Indledningsvis bød MO velkommen til det første fysiske møde efter 
generalforsamlingen, og med særlig velkomst til foreningens 2 nyvalgte suppleanter 
(Martin E. M. Jørgensen og Nikolaj Nielsen-Friis), der begge deltager i 
bestyrelsesmøderne – dog uden stemmeret. 
Bestyrelsens interne forretningsorden blev opridset, herunder forhold omkring 
personsager, tavshedspligt m.v. 
 
a)   DFUs Formandsmøde den 21. maj 2022 
Der afholdes formandsmøde i Fredericia den 21-05-22 fra kl. 09.00. Her skal der 
bl.a. behandles: 
- Ændring af 21-punkts erklæring med mulige underaftaler fremover  
- Samarbejdet mellem DFU og DBU 
- Fælles tøjaftale fremadrettet håbes planlagt 
- Samarbejde med DBU Bredde fremover 
MO deltager fra SØF. 
 
b)  Orientering fra DBU, DBUS, DFU, DIF, DGI, Firma sport 
Fra DBUS: 
Der havde været afholdt dialogmøde mellem dommerklubberne og DBUS den 25-
04-22. 
- DBUS havde lagt sig fladt ned – DER MANGLER DOMMERE! 
- Der kom en invitation fra DBUS om at 1-2 fra hver dommerklub sammen med 

repræsentanter fra det politiske niveau skulle sætte sig sammen og drøfte 
udviklingen fremadrettet. 

- APP’en bliver opdateret i efteråret således at dommerne ’selv kan påsætte sig 
selv’ ud fra indrangering m.v. 

- DBUS var blevet gjort opmærksom på, at der er aftale om, at der SKAL være en 
læge tilstede ved afholdelse af fysisk test! 

- Servicetjekkere var blevet drøftet. SØFs anbefaling er fortsat, at en 
servicetjekker mindst er uddannet på vejlederniveau – bl.a. henset til den 
kategori af dommere, der skal besigtiges. Nogle har været med i utallige år, og 
så kræver det mod og mandshjerte at styre en sådan samtale på plads. 

- Vedr. påsætning SKAL der minimum ringes opgaver/ændringer/aflysninger ud 
til dommere, vejledere, udviklere, når det er til dagen efter/eller weekenden. 

- Indrangeringen for SjS og S1 sender fra efterårets start ud for hele ½-sæsonen. 
- OTG SKAL være gennemgået med tilfredsstillende resultat før man må dømme. 

4-5 datoer spilles ud fra SØFs side omkring OTG omkring sommerpausen 2022. 
Der er aftalt, at der er dommerklubberne, der skal finde egnede steder at 
afholde OTG i. (i ugerne 24 – 25 – 32 - & 33  2022). 
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- S5 & S6 bliver døm selv kampe i efteråret alle lørdage. 
- Ungdomsrækkerne i række 3 & 4 bliver døm selv kampe i efteråret. 
- Alle 8-mands kampe bliver døm selv kampe i efteråret. 
 
Fra DFU: 
- DFU har meddelt DBU at man fremover ønsker mere fokus på fastholdelse af 

dommere. 
- På seneste møde sendte DBU Jacob Jensen og Jesper Møller som 

forhandlingspartnere, og dette valg var DFU yderst tilfredse med. 
- Kjeld Holmen stopper som kasserer i DFU, når næste valgperiode stopper i 

2024. 
- Dommernes sikkerhed havde været oppe og vende igen og skal styres på plads 

asap. 
 
Fra DIF, DGI og Firmasporten: 
IAB. 
 
c)   Fordeling af opgaver i Bestyrelsen 

Punktet medtages igen på næste Bestyrelsesmøde. Herudover skal der være et par 
faste punkter, der hedder: Årshjul samt sociale/faglige arrangementer. 
 
d)   Information almen 
Vi drøftede en henvendelse fra et af vores medlemmer, som bestemt ikke mente, at 
han var blevet særlig godt behandlet af DBUS. Bl.a. havde vedkommende lidt fysisk 
overlast i en træningskamp, hvor den formastelige spiller efterfølgende var blevet 
tildelt 8 kampes karantæne. 
Alligevel konstateredes det, at den karantæneramte spiller - allerede efter 14 dage - 
spillede igen – dog under et andet navn. Dette var DBUS blevet gjort opmærksom 
på – uden at ville foretage sig yderligere. 
SØF rejser problemstillingen overfor DBUS. 
 

4)   Nyt fra kassereren (JE) 
a)   Medlemsliste 
JE meddelte, at vi pt er  146 medlemmer – 10 flere end ved sidste møde. 
 
b)   Information om regnskab  
Pt. udviser regnskabet en beholdning på kr. 220.626,68. 
JE meddelte, at Spar Nord havde varslet, at priserne vil stige. 
 
c)   Information vedr. budget 
IAB. 
 

5)   Nyt fra kampfordeler (MO) 
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IAB 
 

6)   Nyt fra udvalg 
a)   Information fra Uddannelsesudvalg 
Grundet Corona samt travlhed var planlagte mødedatoer blevet aflyst. Der forsøges 
afholdt et snarligt fysisk møde. 
 
Der forsøges kørt et pilotprojekt omkring mentorordning/sparring med 
interesserede i SØF ultimo maj 2022. Når resultatet er indkommet vil pilotopgaven 
blive evalueret sammen med Claus Olsson og Jesper Jensen. 
Selve projektet forventes igangsat fra efterårets start 2022, hvor der forinden 
skrives ud til samtlige medlemmer om tiltaget. 
 
b)   Information fra Aktivitetsudvalget, herunder sammensætning, overlevering 
m.v. 
Der planlægges fodboldgolf fredag 17-06-2022 i Hårlev. Medlemmerne er blevet 
adviseret ved direct-mail. 
 
Fællesmødet, der var planlagt afholdt 16-06-2022 er blevet aflyst. 
 
c)   Information fra IT/web-udvalget 
 Victor og BF arbejder fortsat på hjemmesiden samt med backup muligheder. 
 

7)   Fastsættelse af næste møde  

Næste møde blev planlagt til tirsdag, den 13. september 2022 kl. 18.00 hos 

Techno Danmark i Karlslunde. 
 

8)   Eventuelt 
IAB. 
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Referat fra bestyrelsesmøde nr. 65, 16-05-2022 i Karlslunde. 

Godkendt på bestyrelsesmødet d. 13-09-2022 

 

 

______________________________ 
Martin Olsgaard, Formand 

 

 

______________________________ 
Peter Feigh, Næstformand 

 

 

______________________________ 
Jens Egsgaard, Kasserer 

 

 

______________________________ 
Buller Friis, Sekretær 

 

 

______________________________ 
Ole H. Sørensen, Bestyrelsesmedlem 


