
 

 
Fjelsted, 12 november 2016 

MØDEREFERAT 
 
 
Den 12. november 2016 blev der afholdt delegeret møde i DFU – Danske Fodbolddommere.  
 
Mødet blev afholdt på Fjelsted Skovkro 
 
 
Dagsorden til delegeretmøde lige  år er som følger: 
 
 

Ad. Dagsorden Referat 

#1 Valg af dirigent 
 
 
 
 
 
 
 

Tore Østergaard bød velkommen til 
delegeretmøde, og præsenterede 
organisationen.  
 
Bestyrelsen foreslog herefter Niels-Erik van 
Zeijst som dirigent, som blev valgt. Niels-
Erik takkede for valget. 

 
#2 Formandens beretning  

 
Tore Østergaard aflagde sin beretning i 
mundtlig form, emnerne var danske 
fodbolddommere mod 2020, resultater 
opnået i 2016, rundt i landet til vore 
dommerklubber, bestyrelsens 
arbejdsgrundlag, eliten og talenterne og 
hvad er vores fokus i 2017. 
 
Den mundtlige beretning supplerede den 
udsendte skriftlige beretning, og Tore 
Østergaard havde i beretningen fokus på 
tættere samarbejde mellem 
fodboldorganisationerne og DFU og 
gennemgik en række forhold, hvor dette er 
oplagt og til gavn for alle i Dansk fodbold. 
 
Bestyrelsen vil i 2017 naturligt arbejde 
med de landspolitiske forhold, men 
samtidig – og især – arbejde for at endnu 
bedre rammer og muligheder for den 
lokale dommerklub, herunder ikke mindst 
den lokale dialog med DBU. 
 
Kommentarer til årets beretning:  
Ole Frisendal FAF forespurgte om kurser 
og kompetenceudvikling. DFU kan hjælpe 
med kompetence udvikling.  
 

 
#3 Indkomne forslag 

 
Tore Østergaard motiverede forslagene til 
vedtægtsændringer ændringen vedrører 
paragraf 8 revision. Vedtægtsændringerne 
blev vedtaget – med beslutningen om 
anvendelse ved delegeretmødets 
efterfølgende revisorvalg. 

 
#4 Forelæggelse og godkendelse af 

regnskab 
 

Kjeld Holmen gennemgik regnskabet, som 
blev godkendt. 
 
Årets resultat viste et underskud på -
295.843,-kr 



 

Resultatet er en mindre 
budgetoverskridelse der især skyldes  
- manglende indtægter fra indefodbold 
grundet ny aftale  
- nedskrivning af lager til reel værdi 
- markant flere sæt dommertøj udleveret 
- høj mødeaktivitet både internt og 
eksternt i 2016 
- tab på værdipapirer i 2016 (som der 
tidligere er tjent betydeligt på) 
Kjeld Holmen oplyste, at i alt ca 2900 
dommere på nuværende tidspunkt har 
benyttet sig af muligheden for gratis 
dommertøj. 
 

#5 Forelæggelse af budget for 2016 til 
godkendelse 
 
 

Kjeld Holmen gennemgik budgettet og 
argumenterede for budgettets poster. 
 
Med en foreslået kontingentstigning på kr. 
20 pr dommer udviste budgettet et 
underskud på ca kr. 60.000 i 2017. 
bestyrelsen havde i budgettet kun 
medtaget 100% sikre indtægter, ligesom 
der i budgettet er afsat midler til nye tiltag 
indenfor lederuddannelse, øget fokusering 
og anvendelse af sociale medier samt en 
budgetjustering i forhold til realistisk 
mødeaktivitet. Bestyrelsen bemærkede, at 
de delegerede i 2015 vedtog bestyrelsen 
forslag om opnåelse driftsbalance gennem 
de kommende 2 år mod budgetbalance i 
2018. Bestyrelsens budget og 
driftsmæssige tiltag med fortsat fokus på 
udvikling skulle således ses i relation 
hertil. 
 
Enkelte dommerklubber udtrykte 
bekymring ved den ønskede 
kontingentstigning, ligesom andre poster i 
budgettet blev drøftet, herunder 
bestyrelsen beslutning om fortsat aflønning 
af webmaster. Bestyrelsen bemærkede 
hertil, at webmaster i modsætning til 
tidligere nu resultat- og aktivitetsaflønnes 
med en klar maksimum ramme, og at 
bestyrelsen herved har opnået en 
besparelse på området på ca 50%. 
 
Delegeretmødet vedtog herefter den 
foreslåede kontingentstigning samt et 
budget i balance allerede i 2017, der opnås 
ved foreløbig udsættelse af 
lederuddannelsen, der så varetages af 
dommerklubberne lokalt samt flere andre 
mindre budgetjusteringer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

#6 Fastlæggelse af næste års 
kontingent  
 

Jvf pkt 5 foreslog bestyrelsen  en 
kontingentforhøjelse på 20,-kr hvilket blev 
godkendt. 

 
#7 VALG: 

 
A: Kasserer 
 
 
 
B: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 
 
 

 
 

A: Bestyrelsen foreslog genvalg.  
Kjeld Holmen blev genvalgt som kasserer.  
 
 
B: Bestyrelsen foreslår genvalg  
Jørgen West Larsen og Nicolai Nielsen blev 
genvalgt. 
 
Torben Nielsen meddelte, han udenfor 
valgt udtræder af bestyrelsen grundet 
arbejdsmæssige forhold. Bestyrelsen 
ønsker i 2017 at posten er vakant, idet 
bestyrelsen ønsker at vurdere den samlede 
arbejdsmængde og opgavefordelinger med 
henblik på en fortsat intern optimering af 
opgaveløsningen. 
 

#8 Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 
 

Bestyrelsen foreslog Leif Plauborg og Frank 
Kanlund. Disse blev i nævnte prioritet 
valgt. 

 
#9 Valg af revisorer Bestyrelsen foreslog Gunnar Bjerglund for 

2 år og Thomas v. Christoffersen for 1 år. 
Begge blev valgt. 

#10 Valg af revisorsuppleant 
 

Bestyrelsen foreslog Henry Lund 
Graversen, der blev valgt.  

#11 Eventuelt  
SØF og FAF takkede for godt samarbejde 
og rådgivning. 
Torben Nielsen takkede bestyrelsen for 
godt samarbejde og noget omvendt var 
der vingaver til bestyrelsen samt tak for 
godt samarbejde til Carl Johan 
Christensen.  
Tore Østergaard takkede for godt 
samarbejde med vingaver til de 
afgående revisorer.  
 
Ruben Christensen fra København 
modtog stor tak for sin indsats med IT-
medlemssystemet og fik overrakt 
vingave. 
 
Torben Nielsen modtog tak og vingave 
for arbejdet i bestyrelsen. 
 
Før delegeretmødet blev afsluttet 
takkede formanden på vanlig vis 
dirigenten. 
 

 
Således opfattet og skrevet 
 
Fjelsted, den 12. november 2016 
Finn Beck Andersen  
Sekretær – Danske Fodbolddommere 
 


