
 
Referat af møde i SØFs Uddannelsesudvalg,  
den 01-08-2022 kl. 1900, hos Buller Friis, Gelsted. 
 
 
Deltagere: 
Ole H. Sørensen (OHS) & Buller Friis (BF). 
 
Afbud fra:  
Patrick S. Rasmussen (PSR) & Danny Kolding (DKO) 
 
Dagsorden: 
  
1. Velkommen  

2. Godkendelse af dagsorden 

3. Udvalgets sammensætning fremadrettet 

4. Opfølgning på aflyst Tema-kursus, Styrk din Ledelse 

 (Evt. særligt lederkursus) 

5. Opfølgning/udsendelse, SØFs Sparringsprogram 

6. Planlægning, Årshjul 

7. Potentielle ansøgninger – udarbejdelse af FKP (Deadline 01-09-22) 

8. Medtages på næste møde 

9. Eventuelt 

10. Næste møde 

 

1.     Velkommen  
OHS bød velkommen til mødet. Der forelå afbud fra PSR og DKO. 
 
2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
3.    Udvalgets sammensætning fremadrettet 
PSR havde tidligere i dag meddelt, at han ønskede at udtræde af udvalget, idet han ikke på 
nuværende tidspunkt fandt at medlemmerne bakkede ret meget op omkring vores 
arrangementer/tiltag. PSR ville gerne give noget tilbage til de unge dommere; men kun meget få 
havde meldt sig på banen. 
 
DKO fortsætter ind til videre i udvalget, men kunne på sigt godt tænke sig, at bestyrelsen, 
aktivitetsudvalget og uddannelsesudvalget gik mere sammen omkring de forholdsvis få opgaver, 
der efterhånden er. 
 



OHS og BF vil begge gerne fortsætte i udvalget. Imidlertid ønskede OHS at træde tilbage som 
formand, grundet stort arbejdspres, hvorfor OHS og BF blev enige om at bytte formandskabet med 
hinanden. 
 
Vi overvejer, hvem der eventuelt skal peges på som afløser for PSR, men vi afventer lige til vi har 
fået afklaret strukturen fremadrettet. 
 
4. Opfølgning på aflyst Tema-kursus, Styrk din Ledelse. (Evt. særligt lederkursus) 
Vi blev enige om at holde fast i det udbudte Tema-kursus, og vi blev enige om at programsætte 
dette til torsdag den 9. marts 2023 fra kl. 18.00 – 21.00. Instruktør bliver Allan Vennike, der har 
accepteret. 
 
5. Opfølgning/udsendelse, SØFs Sparringsprogram 
BF kontakter Claus Olsson og Jesper Jensen om de fortsat vil være primus motorer på projektet. 
Efterfølgende vil der blive sendt skrivelse ud til alle medlemmer. 
Bestyrelsen sættes CC på skrivelsen til medlemmerne. 
 
6. Planlægning, Årshjul 
Obligatorisk Teorigennemgang juni 2023, hhv. den 08-06-23 i Herlufmagle (BF sørger for lokaler) 
og den 22-06-23 i Solrød. (OHS sørger for lokaler). 
 
Teoriundervisning tirsdag, den 17-01-2023 i Herlufmagle (BF sørger for lokaler) samt torsdag den 
12-01-2023 i Solrød. (OHS sørger for lokaler) 
 
Teori på bord afventer lige, hvornår der er afholdelse af teoriafprøvning fra DBUS’s side. Disse er 
endnu ikke fastlagt. 
 
Obligatorisk Futsalteori gennemgang tirsdag den 20-09-2022 i Solrød. (OHS sørger for lokaler). 
 
Futsalteori på bord tirsdag, den 04-10-2022 i Solrød. (OHS sørger for lokaler). 
 
Teorimesterskab mandag den 20-03-2023, Herfølge stadion. (Peter Feigh kontaktperson) 
 
7. Potentielle ansøgninger – udarbejdelse af FKP (Deadline 01-09-22) 
 
BF udarbejder de fornødne FKP’s til de arrangementer, der ikke er direkte underlagt DBUS 
 
8. Medtages på næste møde 
* Sammensætning af grupper i SØF 
* Opfølgning på årshjul 
 
9. Eventuelt 
Overvejelse om forslag til oprettelse af en selvkørende seniorgruppe. Medtages på næste  
bestyrelsesmøde 
 
10. Næste møde 
Planlægningen af næste møde afventer at vi får kommunikeret på DKO og evt. potentielt/-elle ny / 
-e medlem / -er. 
 



 
 
Referent: Buller 


