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REFERAT - Bestyrelsesmøde nr. 66 
 
Dato:  13-09-2022 

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

1) Godkendelse af dagsorden 

2) Godkendelse og underskrivelse af sidste referat (nr. 65) 

3) Nyt fra formanden m.fl.(MO/PF) 

a) Orientering fra DBU, DBUS, DFU, DIF, DGI, Firma sport 
b) Fordeling af opgaver i Bestyrelsen 
c) Årshjul 
d) Sociale/faglige arrangementer 
e) Stil og profil blandt (nye) dommere 
f) Ensartede fortolkninger af gule/røde kort i træningskampe 
g) 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. 65) 
Referatet fra det sidste møde blev underskrevet. 

 
3)   Nyt fra formanden (MO) 

 
a) Orientering fra DBU, DBUS, DFU, DIF, DGI, Firma sport 
Næste dialogmøde med DBUS er aftalt til torsdag, den 6. oktober 2022. MO + PF 
deltager. 
SØFs seneste henvendelse til DBUS vedr. behandling af et af vores medlemmer var 
blevet taget ilde op af DBUS. De mente, at SØF blandede sig i noget, de ikke skulle. 
Efterfølgende er der dog gydt olie på er oprørte vande, og Poul Gilling samt MO + 
PF havde drøftet forholdene i mindelighed over en kop kaffe. 
 
Jf. orientering fra sidst vil der blive iværksat et mindre projekt, hvor såvel 
repræsentanter fra DBUS samt dommerklubberne vil deltage, for at finde ud af, om 
parterne virkelig kan samarbejde. 
 
Obligatorisk teorigennemgang SKAL være gennemgået inden den 16-10-22 – i 
modsat fald vil der ikke længere blive tildelt opgaver til dommere, der ikke har 
gennemgået kurset. 
 
b) Fordeling af opgaver i Bestyrelsen 
Vi blev enige om, at der udarbejdes et dokument, om hvem, der gør hvad, hvornår 
og hvorfor, f. eks. oprykninger til hjemmesiden m.v. 
JE & OHS udarbejder et forslag arbejdsgangen til diverse procedurer for Bestyrelsen. 

 
c) Årshjul 
Jf. tidligere referat (nr. 59) skal der udarbejdes et årshjul for SØF. MO + PF 
udarbejder et oplæg. 
 
d) Sociale/faglige arrangementer 
Der afholdes julebanko torsdag, den 1. december 2022. PF undersøger, om vi kan 
være i Herfølge Boldklub. Arrangementet er med selvbetalt spisning før 
bankospillet. PF udarbejder FKP på arrangementet og sender den afsted asap. 
MO kontakter Uffe Jensen mhp. at være opråber. 
 
Der forsøges at lave en aftale med Mads-Kristoffer Kristoffersen tirsdag, den 7. 
februar 2023. 
 
Løbeklubben, ”Køge Nord” starter op onsdag, den 2. november 2022. 

 
e) Stil og profil blandt (nye) dommere 
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Det er konstateret, at i særdeleshed mange nyere dommere dels kommer omklædt 
hjemmefra til triokampe uden respons til dommeren omkring dommerdragt, ikke 
møder til den anførte tid og dels ikke deltager i det sociale efter kampene. 
 
Man bringer disse forhold til torvs til næste dialogmøde, bl.a. mhp. at få de normale 
’trio-regler’ implementeret i LD-uddannelserne i den strukturerede 
dommeruddannelse. 
 
f) Ensartede fortolkninger af gule/røde kort i træningskampe 
Der florerer utrolig mange forskellige fortolkninger af  sanktioner ifm. gule og røde 
kort i træningskampe. Klubberne forstår ikke forskellighederne fra gang til gang – 
alt efter hvilken dommer, de har haft. 
 
På det kommende dialogmøde ønskes debatteret, om der er mulighed for 
ensretning på området. 

 
g) Information almen 
IAB 
 

4)  Nyt fra kassereren (JE) 

a) Medlemsliste 
Der er på nuværende tidspunkt 144 medlemmer, fordelt på 125 aktive, 8 passive 
samt 11 æresmedlemmer. 
 
Medlemslisten blev udleveret, og vi enedes om, at der skal foregå en 
revidering/check af vores medlemsoplysninger, herunder om adresser, 
telefonnumre og mailadresser fortsat er korrekte. 
 
MEMJ påtog sig med stor glæde opgaven. 
 
b) Information om regnskab  
Pt. har foreningen en bankbeholdning på kr. 211.679,35. 
Negative renter er fremadrettet blevet afskaffet. Til gengæld er der indløbet nye 
priser på diverse vilkår og netbanking m.v. 
 
c) Information vedr. budget 
Budgettet følges nøje, og der er ingen grund til at råbe vagt i gevær. 

 
5)   Nyt fra kampfordeler (MO) 

IAB 
 

6)   Nyt fra udvalg 
a)   Information fra Uddannelsesudvalg 
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Der var afholdt møde i Uddannelsesudvalget 01-08-22 hos BF, og her var OHS og BF 
blevet enige om at skifte formandsrollen mellem parterne, således at BF fremover 
står som formand for udvalget. 
 
Patrick havde ønsket at udtræde af udvalget, der indtil videre fortsætter med BF, 
OHS og Danny Kolding. 
 
b)   Information fra Aktivitetsudvalget, herunder sammensætning, overlevering 
m.v. 
Aktivitetsudvalget er blevet nedlagt i sin eksisterende form, og aktiviteter køres 
fremadrettet via Bestyrelsen og Søren Kruse. 
 
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 15. november 2022 kl. 18.00 hos 

Techno Danmark i Karlslunde. MEMJ sørger for drikkevarer og JE booker lokale og 
sørger for mad. 
 
Det blev vedtaget, at der afholdes ordinær generalforsamling torsdag, den 23. 
marts 2023. PF undersøger, om vi kan være i Herfølge Boldklub. 

 
8)   Eventuelt 

IAB. 
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Referat fra bestyrelsesmøde nr. 66, 13-09-2022 i Karlslunde. 

Godkendt på bestyrelsesmødet d. 15-11-2022 

 

 

______________________________ 
Martin Olsgaard, Formand 

 

 

______________________________ 
Peter Feigh, Næstformand 

 

 

______________________________ 
Jens Egsgaard, Kasserer 

 

 

______________________________ 
Buller Friis, Sekretær 

 

 

______________________________ 
Ole H. Sørensen, Bestyrelsesmedlem 


