Mødetype: Bestyrelsesmøde
Deltagere: Bestyrelsen

1.
2.
3.

Dato og sted: 14. januar 2017 kl.
10.30 – 17.00
Fyn: Fjeldsted Skov Kro

Facilitator:
Referent: Leif
Afbud:

Emne (og ansvarlig)

Hvad skal vi udrette?

Beslutning og hvem gør hvad?

Godkendelse af refe-

Godkendelse af sidste

rat

referat

Godkendelse af dagsorden
Evaluering af Delegeretmøde

Godkendelse

Godkendt

Evaluerer mødet

Gennemgang af surveyen. Alle på nær fire dommerklubber har svaret på undersøgelsen. Delege-

Godkendt

retmødet, formen, stedet m.m. opleves generelt som tilfredsstillende eller bedre.
Vi er glade for svarene og der arbejdes videre i forhold til kommentarer. Billedet er tydeligt på en
lang række af områderne.
Tore tager kontakt til de dommerklubber, der ikke har svaret på undersøgelsen.
Nicolai arbejder videre med resultaterne og orienterer i relevant omfang.
Grundlæggende er der tilfredshed med informationsniveauet. Nyhedsbreve m.m. Vores tilgang
skal stadig være den, at medlemmerne har fokus på dommerklubberne og dommerklubberne på
DFU. DFU skal ikke overtage alt fra dommerklubberne i relation til medlemmerne.
Førstkommende møde efter sommerferien skal vi drøfte muligheden for at udvide deltagerantallet til mødet, så der kommer flere fra hver dommerklub.

4.

Temamøderne – og
DFU mod 2020

Fastlægge handlinger
og prioriteringer 2017

Se de øvrige punkter
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5.

Status på IT systemet.

Opfølgning fra sidste
møde, herunder status

Jørn redegjorde for status. Ruben har arbejdet hårdt med projektet. Det er planlagt til at gå i luften den 19. januar. Den øgede mundtlige dialog har forbedret forholdene og arbejdsgangene. Firmaet skal være/er garant for, at systemet kan opretholdes.
Medlemsregistrering, roller og aktiviteter virker.
Jørn har lavet udkast til brev, der udsendes til formændene. Dette afstemmes med Ruben og udsendes torsdag. Ruben laver desuden en række videoer, der viser forskellige muligheder i systemet. Ruben og Jan sørger for, at de kommer ind i systemet.
Der skal tildeles roller til bestyrelsesmedlemmerne, instruktører og udviklere i systemet. Senere
kan der opdateres med fx ld, trio osv….
Medlemsregistret skal opdateres. Fremover vil den være basis for kontingentopkrævning til DFU.
Vi henstiller til, at man i hver dommerklub har en kontaktperson, man kan henvise til. Der kan
også være en hotline, via DFU som går til Ruben og Jan, hvor superbrugerne kan henvende sig.
Efterfølgende offentliggør Nicolai det på de sociale medier.
Jørn undersøger de fremtidige kontraktlige forhold med firmaet.

6.

Hjemmesiden

Der er en række udfordringer i forhold til hjemmesiden. De muligheder, der er i opsætningen af
hjemmesiden, giver store udfordringer i forhold til, hvad vi ønsker. Det giver bl.a. problemer i forhold til opsætningen af nyheder m.m.
Der afholdes møde (Tore og Nicolai) med Jan for at afklare udfordringer og drøfter mulige løsninger.
Jørn og Tore ser på indhold, opdateringer m.m

7.

Orientering fra formanden

Orientering om forskellige sager:
Påsætning: Det forberedende arbejde i forhold til voldgiften er i gang.
2
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Der har været et par erstatningssager i private kampe. Dommerne har fået erstatning.
Ledernes Hovedorganisation, der også har en a-kasse, har i Nordjylland truffet den beslutning, at
omkostningsgodtgørelsen medfører modregning i efterløn eller understøttelse. Afgørelsen er anket.
Går udfaldet i denne sag mod vore medlemmer vil vi forfølge sagen sammen med relevante organisationer.
8.

Økonomi

Status.

Budgetopfølgning blev gennemgået.
Cash Back Diadora sendes ud til dommerklubberne, når pengene er modtaget

9.

Samarbejdet med

I forbindelse med forårets rekrutteringskampagne har Tore talt med et par aviser omkring rekrut-

DBU

tering.
Tore har sendt beskrivelse af dialogstrukturen til DBU. Den er på næste forretningsudvalgsmøde i
DBU.
Uddannelse er en vigtig fastholdelsesparameter for dommerne. Uddannelse af udviklere og instruktører er en anden vigtig parameter.
Kompetenceudvikling udover den fastsatte strukturerede dommeruddannelse findes ikke.
Vi skal have nye programpunkter/-beskrivelser for dette.
Der arbejdes med at få lavet en beskrivelse af den kompetenceudvikling, der skønnes passende i
forhold til breddedommere.
Dommerklubberne skal søge de midler til uddannelsesprojekter, det er muligt hos DBU.

3

DFU-bestyrelsesmøder den 2017

Dommernes sikkerhed
Den proaktive del omkring dommernes sikkerhed skal italesættes. DBU skal have fokus på dette
område.
Den reaktive del – hvad gør vi, hvis en dommer kommer til skade.
Nicolai gennemgik oplæg til ”dommernes sikkerhed”. Oplægget er godt og der nedsættes en arbejdsgruppe, der arbejder videre med dette.
Elitens forhold – der indkaldes til det årlige møde i marts.
Jørn orienterer med relevante informationer i løbet af processen.
10.

Påsætning af private

Status

Orientering

Orientering ved Finn

Intet.

kampe

11.

Nyt fra øst og vest

og Nicolai –

12.

Ansøgninger Økono-

Generel beslutning

Kort orientering om ansøgning fra LFFK.

misk støtte

om dette

Vi bevilliger penge fra de hensatte midler til understøttelse af dommerklubber. Vi støtter ikke generelt.
Der afsættes op til 2500,- i underskudsdækning til særligt medlemsarrangement.
Der skal være særlige tilfælde for at bevillige penge, bl.a. at vi understøtter en udvikling, der er
sat i gang.
Nicolai og Kjeld står for det videre arbejde.
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13.

14.

Repræsentation på

Primært en formands-

Tore og Nicolai har fået invitationer til en række generalforsamlinger. Orientering om de forskel-

de kommende gene-

opgave, dog bør sup-

lige generalforsamlinger.

ralforsamlinger

pleres

Kjeld laver regnskabspost over udgiften til deltagelse i generalforsamlingen.

Bestyrelsens sam-

Der skal allerede nu

Gennemgang af status.

mensætning fra

arbejdes hermed

Vi skal have fokus på, at vi kan finde personer, der kan have fokus på det kommercielle, kommu-

2018

nikation og desuden har evner til det.
Jubilæum – jubilæumsskrift – der skal være arbejdsgruppe til at varetage denne del.
På næste møde skal vi starte på analyse af kompetence og sammensætning af opgaver i forhold
til de forskellige bestyrelsesmæssige opgaver. Der skal være en forberedelse af dette.
Jørn vil gerne være med til at se på jubilæet. En række andre medlemmer i en sådan gruppe
kunne være tidligere formænd og redaktører af fx Fodbolddommeren.

15.

eventuelt

Mødeplanen gennemgået og tilrettet. Mødet den 15. juni flyttet til den 14. juni.
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Mødetype: Bestyrelsesmøde
Deltagere: Bestyrelsen

1.
2.
3.

Dato og sted: 28. marts 2017 kl.
17.30 Korsør vandrehjem.

Facilitator:
Referent: Leif
Afbud: Per Bo Christensen

Emne (og ansvarlig)

Hvad skal vi udrette?

Beslutning og hvem gør hvad?

Godkendelse af refe-

Godkendelse af sidste

rat

referat

Godkendelse af dagsorden
Voldgiftssagen med
DBU

Godkendelse

Godkendt.

Orientering og tidsplan

Der har været en orientering gennem e-mail, dels til DFU’s bestyrelse, dels til dommerklubbernes besty-

Godkendt.

relse. Det drejer sig om aftaleoverholdelse af en indgået aftale. Det vedrører ikke det enkelte medlem eller en enkelt dommerklub.
Der kæmpes for at der er faglige og dygtige dommere.
Orientering om forskellige forhold i forbindelse med at sagen rejses/føres.
Pt udformes klageskrift indeholdende relevant dokumentation.
Udover Århus har vi ikke hørt dommerklubber kommenterer på det. I Århus har man fejlagtigt sidestillet
det med en konflikt, hvor dommerne ikke skal dømme. Dette orienterer Tore Århus Fodbolddommerklub
om. Ligeledes beder Tore Århus om at orienterer medlemmerne om dette.

4.

Temamøderne – og
DFU mod 2020

Fastlægge handlinger
og prioriteringer 2017
Status Dommernes
sikkerhed

Orientering om status pt i forhold til dommernes sikkerhed. Nicolai orienterede om, at der er sat en proces i gang, hvor Jan Kirkensgaard er involveret. Det næste skridt er, at der afholdes en 3 timers workshop
sammen med Jan, for at få rammebetingelserne på plads. Herefter har Jan – og de personer han ønske
involveret – ansvaret for at udarbejde tankerne bag et landsdækkende setup, som kan stilles til rådighed
for samtlige dommerklubber.
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5.

Status på IT systemet.

Opfølgning fra sidste
møde, herunder status
De kontraktlige forhold

Status gennemgået. Jørn taler med Ruben om forskellige forhold.

6.

Hjemmesiden

Status og opfølgning

Per Bo er fraværende grundet sygdom. Per Bo har haft møde med bl.a. Jan Nielsen og Ruben Christensen.

fra sidste møde

Vi skal være klar på ønsker til hjemmesiden. Per Bo er i gang med at få overblik over funktioner m.m.
Der bliver lavet et bedre arkiv m.m.
I Mit DFU vil han gerne have en kobling over til Diadora. Efter påske sætter Tore, Per Bo og Jørn sig sammen og får styr på det sidste.

7.

Orientering fra formanden

Dialogmødet med
Vejle

Mødet med Vejle var rigtig godt. Fra DFU deltog Tore Østergaard, Jørn West Larsen, Finn B. Andersen og
Leif Plauborg. En række forskellige forhold blev drøftet, bl.a. IT, de nuværende politiske forhold, involvering af formænd/bestyrelser og intern/ekstern kommunikation.

A-kasseproblematikken

Ledernes Hovedorganisation har i to dommerklubber valgt at modregne dommergodtgørelse i efterlønnen. Der er tale om et arbejdsgiverforhold – og ikke et ansættelsesforhold, da der ikke foreligger en ansættelseskontrakt. Ved ankenævnet er sagen rejst. Hvis dommerne taber vil DFU tage kontakt til DIF og
DBU med henblik på at få sagerne rejst ved domstolene.

Kommende møde
med divisionsdommerne

Der er møde torsdag den 30/3. Bl.a. skal der drøftes kvindeaftale, deltidsansatte dommere, tøjaftale….

Det årlige evalueringsmøde med Diadora

Diadora vil gerne fortsætte aftalen i en eller anden form. Dette inkluderer en sort dommertrøje. Nogle
dommerklubber har lavet en aftale om profiltøj.
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Per Bo har en tro på, at Mit DFU kan tale sammen med Diadoras webshop.
Tore melder tilbage til Diadora i forhold til en forlængelse af nuværende aftale/indgåelse af ny aftale ud
fra bestyrelsens drøftelse.

8.

Økonomi

Status.

Budgetopfølgning pr. 21-03-2017 ligger i Dropbox.
Indtægter og udgifter gennemgået. Der skal sættes fokus på det kommercielle.
Hvad er det, der gør os attraktive over for potentielle sponsorer. Vi skal gøre os tanker om, hvad vi kan
bidrage med til en sponsor. Hvor kan vi skabe værdi?
Pengene fraforventes at komme primo april. Kjeld følger op. Der er udsendt opkrævning til de forskellige
parter, fx DBU.
Dommerklubberne er kontaktet for medlemstal med henblik på kontingentopkrævning.

9.

Samarbejdet med
DBU

Opfølgning fra sidste
møde

DFU har indsendt forslag til ny struktur. Dette skete i uge 1. Christian Kofoed lovede behandling på første
bestyrelsesmøde, men vi har ikke fået svar. Tore har rykket, men der er ikke svaret.
DBU har lovet dialogmøde til sommer. Det er vi positive overfor.
Der er problemer med rekrutteringen af medlemmer til de faglige udvalg i DBU Jylland Region 2 og 4. I region 4 vil man fra DBU Jyllands side ikke godkende de personer, som dommerklubberne peger på, og i Region 2 er der udfordringer med, at man ikke kan finde folk der vil. Hertil vil DBU Jylland lade administrationen varetager denne opgave.
Strategi i forhold til fremtiden – se under eventuelt.
20% af talentdommerne og 25% af talentudviklerne dumpede til teoritest. Ligeledes er der store udfordringer i forhold til de fysiske test. Hvordan sikrer vi det nødvendige uddannelsesniveau?
Forskellige forslag til, hvordan uddannelsesniveauet sikres. Tore arbejder videre med forskellige forslag.
8
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DBU Jylland har udsendt en beskrivelse af, hvordan pengene anvendes på dommerområdet. Talmaterialet
blev gennemgået. Tore skriver nyhedsbrev til udsendelse primo april, hvori dette indgår.

10.

DFUs bestyrelse 2018

Sammensætning efter

Forskellige forhold omkring bestyrelsen, herunder sammensætning og bestyrelsesprofiler blev gennem-

delegeretmødet

gået.
Indtjening – se desuden under økonomi. Hvad skal vi gøre frem mod delegeretmødet? Kan vi lave en plan
frem mod og til efter delegeretmødet? Forskellige forhold blev drøftet – og tre tiltag undersøges nærmere.

11.

Nyt fra øst og vest

Orientering ved Finn

Orientering om personsag vedrørende indplacering og dobbeltkampe. Ud fra vores vurdering skal sagen

og Nicolai –

drøftes med DBU’s lokalunion. Bestyrelsen sørger for opfølgning.
Orientering om personsag vedrørende medlemsskab. Bestyrelsen taler med den relevante dommerklub
Evaluering af test osv. Det går bedst i København og på Bornholm. På Sjælland er der kun begrænset outsourcing. Det taler Nicolai med DBU Sjælland om.
Der er en klagesag over en fodbolddommerklub fra et tidligere medlem. Sagen er pt hos ordensudvalget.

12.

Eventuelt

Punkter til kommende møder:
Strategi
Bestyrelsens sammensætning
Økonomi - indtjeningsmuligheder
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Mødetype: Bestyrelsesmøde
Deltagere: Bestyrelsen

1.

Dato og sted: 21. juni 2017 kl. 17.30
Korsør vandrehjem

Facilitator:
Referent: Leif
Afbud:

Emne (og ansvarlig)

Hvad skal vi udrette?

Beslutning og hvem gør hvad?

Godkendelse af refe-

Godkendelse af sidste

Udlodningsmidlerne: Nicolai har været i kontakt med Lene Iversen, der er konsulent ved kulturstyrelsen.

rat

referat

Hun har oplyst, at DFU ikke kan sidestilles med de organisationer der i dag modtager støtte fordi de er alle
nævnt ved navn på udlodningsloven. Der er således ikke tale om en ansøgningspulje, man kan få del i. Det
er således op til de enkelte organisationer hvorledes der skal søges penge.
Der har været kontakt til andre om muligheden for at søge penge gennem især den finansielle sektor. Der
arbejdes videre med det.
Der er undersøgt muligheder gennem Sydbank og Trygfonden. Vi arbejder videre med det.

2.
3.

Godkendelse af dagsorden
Temamøderne – og
DFU mod 2020

Godkendelse

Godkendt.

Fastlægge fokus og til-

Dommernes sikkerhed blev gennemgået ud fra arbejdsgruppens oplæg.

tag

Bestyrelsen ser meget positivt på materialet. Vi ønsker implementeringen og den endelige handleplan lavet i fællesskab med DBU, der jo er turneringsejer og ansvarlig. De proaktive dele er klub- og uddannelsesrelateret. Uddannelsesdelen er en del af uddannelsesprogrammet. Vi skal få lavet et samlet forslag for de
proaktive indsatser. Vi skal altid være klar på de reaktive dele. Nicolai og gruppen arbejder videre.
Det skal laves i løbet i efteråret og dommerklubberne skal tages med i forbindelse med forløbet.
Udvikling og fastholdelse af ”gamle dommere”, aktiviteter, der giver mening for dommerne set i forhold til
deres rolle som dommer/udviklere.
Uddannelse og kompetenceudvikling
10
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Hvad udbyder de enkelte dommerklubber af relevant uddannelse til dommerne? Kan vi skabe overblik
over det gennem kontaktpersonerne ude i klubberne? Hvordan fanger vi de dommere for hvem den strukturerede dommeruddannelse er irrelevant?
Træningsvejledning i fysisk træning m.m.
Hvad er minimum for den enkelte dommer/udvikler?
Jørn arbejder videre med et udkast til notat om uddannelse m.m. af dommerne. Ligeledes skal udviklere
have en struktureret efteruddannelse.
Klubsag i forbindelse med dommernes sikkerhed
Tore orienterede om aktuel sag med fodboldklub. Der blev lavet en historisk gennemgang. Der har været
flere alvorlige sager. I foråret har der været flere udvisninger begrundet i voldsom adfærd, klubben har
protesteret og klaget over dommere m.m. Pt er dommerklubben meget frustreret over situationen. Dommerklubben har henvendt sig til lokalunionen omkring problemerne. Disciplinærudvalget svarer og beder
dommerne lave præcise indberetninger, når der sker noget.
I forhold til den seneste kamp, har fodboldklubben reageret på dommerens indberetning med beskyldninger om forudindtagethed, at dommeren lyver o. lign.
Fra lokalunionens side sker der intet. Disciplinærudvalget har skrevet, at de afventer en indberetning, af at
der er sket noget.
Det er vurderingen, at det er ufornuftigt at dømme derude. Dommerklubben har flere dommere, der efter
at have dømt holdet ikke vil dømme dem igen. Dommerklubben ønsker, at der ikke stilles dommere til rådighed overfor klubbens første hold, hvor hovedudfordringerne er.
DFU laver beskrivelse af sagen til lokalunionen. Vores holdning er, at såfremt der ikke gøres noget, kan
dommere ikke dømme disse kampe. Vi foreslår, at der påsættes observatører og udviklere på alle kampe
de næste tolv måneder og der sendes rapporter til DBU. Tore udfærdiger skriftet sammen med dommerklubben. Bestyrelsen orienteres.
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4.

Status på IT systemet
og hjemmeside

Status og muligheder blev gennemgået.
DFU laver nyhedsbrev med status på IT-systemet og overvejelser omkring dette.
Vi vil uden yderligere investeringer forsøge at få videreudviklet systemet.
Umiddelbart efter sommerferien 2018 evalueres systemet sammen med dommerklubberne og der tages
stilling til fremtiden.
Der afholdes eventuelt et møde med firmaet omkring forskellige forhold – Jørn koordinerer med Per Bo og
Ruben..

5.

Delegeretmøde 2017

Bestyrelsens sammen-

Formand: Tore Østergaard, og personer på valg ønsker genvalg.

sætning – og opgaver

Skal bestyrelsen være på fem medlemmer, skal der være vedtægtsændringer. Skal den ledige bestyrelses-

Nyvalg – kandidater

post besættes skal denne findes. Der skal findes en første suppleant, som skal være arbejdende og være

Delegeretmødets

klar til at indtræde (og udtræde af eventuel egen dommerklubbestyrelse).

form

Finn stopper i bestyrelsen og Leif er kandidat til posten.
Vi foreslår, at der er en bestyrelse på 5 og en medarbejdende 1. suppleant. Der udarbejdes nye vedtægter.
Leif taler med ordensudvalgets formand vedr. forslag til vedtægtsændringer.
Emnet og opgaver til arbejdende 1. suppleant blev drøftet.

6.
7.

Orientering fra formanden
Jysk dommerklubmøde

Der blev orienteret i relevante sammenhænge under de øvrige punkter på dagsordenen.
Skal der indkaldes til
koordineringsmøde?

Flere dommerklubber har udtrykt ønske om et jydsk møde i forhold til det praktiske samarbejde med DBU
Jylland, så dette optimeres og trimmes bedst muligt. Vi foreslår møde i september. Finn indkalder og beder om dagsordenspunkter i slutningen af august/starten af september.

8.

Økonomi

Status.

Vi har fået en ekstra udgift vedr. beskyttelse af vores logo på kr. 3.540,00 Tore har fået rettet så det fremover bliver tilsendt kassereren.
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Opfølgning på budget lagt i Dropbox 13-6-2017. Ellers ser det fornuftigt ud i forhold til budgettet – den
ønskede budget og regnskabsbalence forvntes opnået.
Til septembermødet har Kjeld et oplæg til 2018-budgettet.

9.

Samarbejdet med

Seneste dialogmøde

Kort orientering ved Tore. Der er bekræftet et dialogforum for Elitedommerne. Divisionsforeningen, Hen-

DBU

Fremtidig dialogfor-

rik Krag, Kim Milton, Jorn, Tore og en repræsentant for divisionsdommerne.

mer og niveauer

Der er et tilsvarende udvalg for de kvindelige elitedommere. Her deltager en repræsentant for kvindedivi-

Kamppåsætning

sionsforeningen, evt. Henrik Kragh, Kim Milton, Jørn og Frida.

Fodboldapp / kontaktoplysninger

På overordnet lokalunionsniveau er der udfordringer. DBU kan eller ønsker pt. ikke stille et hold, der kan

Øvrige forhold

repræsentere FLU. Vi vil rejse de store sager gennem skrivelse til DBU’s bestyrelse og formanden for FLU.
Vi vil gerne tale med FLU om dommervilkår, sikkerhed, rekrutteringsforhold osv.
Vi har gjort det klart for DBU, at kontaktoplysningerne skal væk fra DBU App’en. Såfremt det ikke sker, kan
det blive nødvendigt at præcisere retningslinjer til alle dommere. At kontaktoplysningerne fremgår af
App’en og anvendes af klubberne til aflysninger af kampe er ikke i overensstemmelse med udmøntningsnotatet. Der kan evt være udfordringer i forhold til persondatalovgivningen.

10.

Kommunikationsfor-

Status på aktivitet fa-

hold

cebook og Twitter

Der er tilfredshed med det nuværende aktivitetsniveau og de igangsatte tiltag.

Status på hjemmeside

11.

Nyt fra øst og vest

Orientering ved Finn

Behandlet under relevante punkter.

og Nicolai –

12.

Diverse sager

Der arbejdes forhold omkring voldgiften. Gennemgang af en række forudbestemte krav, udpegninger
m.m.
Bestyrelsen orienteres løbende.
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- DBU J afviser fortsat

Der er opbakning til den valgte linje.

visse aktive frivillige i
arbejdsgrupperne

Et medlem afvises stadig som frivillig af DBU Jylland. Tore taler med dommerklubben.

- Klubber kan selv aflyse kampe hos dom-

Ikke – lovlige flytbare mål. Samt Armbånd i forbindelse med sommerstævner drøftet efter henvendelse fra

meren på Fyn

Vejle Dommerklub. Vi skriver til DBU’s lovgruppe, hvor vi beder om et svar og praktisk anvendelige ret-

- Ikke lovlige flytbare

ningslinjer.

mål – fra vejle
- smykker og arm-

U17 kamp, hvor dommeren har to trøjemuligheder – blå og sort. Hjemmeholdets trøje minder meget om

bånd – fra vejle

den sorte grundet lyset. Tilskuerne synes, at der er et mærkeligt valg. 14 dage efter kontakter DBU LF
dommeren omkring trøjevalg. Sagen drøftet og LFFK henviser i svaret til gældende regler. Vi dømmer i
sort. Nicolai taler med LFFK.

Henvendelse fra
LFFK: DBU LF har henvendt sig til et medlem, hvor der stilles
spørgsmålstegn ved
dommerens valg af
dommerdragt i en
U17 kamp. Hvorledes
håndterer LFFK
denne sag politisk
korrekt overfor
DBULF?

13.

Jubilæumsudvalgets

Jørn

sammensætning

Godkendt. Indtil videre består udvalget af Jørn, Niels Nielsen og Per Bo. Der suppleres eventuelt med et
medlem mere. Hjemmesiden skal op mod jubilæet bygge op til begivenheden.
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DFU-bestyrelsesmøder den 2017

Jubilæumsudvalget overvejer p.t. den samlede tilgang.

14.

Eventuelt

Vi skal have flere faglige artikler på hjemmesiden.
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Mødetype: Bestyrelsesmøde
Deltagere: Bestyrelsen

1.
2.
3.

Dato og sted: 12. september 2017 kl.
18.00

Facilitator:
Referent: Leif
Afbud: Jørn West larsen

Emne (og ansvarlig)

Hvad skal vi udrette?

Beslutning og hvem gør hvad?

Godkendelse af refe-

Godkendelse af sidste

rat

referat

Godkendelse af dagsorden
DFU mod 2020
Dommernes sikkerhed
Dommernes vilkår

Godkendelse

Godkendt.

Fastlægge kommende

Gennemgang af materialet. Der er i alt 11 initiativer. Initiativerne skal udføres af fodboldens parter gen-

tiltag.

nem dialog. Dog således at noget er fælles, nogle initiativerne kræver indsats/medvirken fra DBU og andre

godkende politik og

udføres af DFU alene. Et muligt 12 initativ blev drøftet: Initiativ 12: Hvad skal vi gøre ved klubben, når ulyk-

implementeringsplan

ken er sket? Hvordan spiller de fodbold efterfølgende? Dette kan eventuelt indeholdes i et af de andre ini-

Godkendt

tiativer.
Den reelle politik på området udfærdiges snarest, så ”Dommernes sikkerhed” er endelig politikformuleret
i forhold til 2020-planen.
Det sidste omkring rådgivende personer– fx en politikyndig er snart på plads.
Der skal laves mailadresser til kontaktpersoner. Og ligeledes et telefonnummer med viderestilling til relevant kontaktperson.
Der er fra bestyrelsen stor ros til arbejdet. Nicolai ser på telefondelen. Pris drøftes efterfølgende med
Kjeld.
Per Bo gør det klart til hjemmesiden og forhåbentlig er alt klar til lancering inden delegeretmødet. Per Bo
taler med e-mail-firmaet om oprettelse af e-mail.
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4.
5.
6.

Status på IT systemet.

Hjemmesiden
Orientering fra formanden

Beslutte vores indstilling og anbefaling til
fremtidigt system
Status og opfølgning

Dommerklubberne skal i forbindelse med delegeretmødet være med til at bestemme, hvorvidt systemet

fra sidste møde

des internt kan fx lægges i en dropboks, som kun dommerklubformænd har adgang til.

Løbende sager
Tøjaftalen
Personsager

Orientering og drøftelse af løbende sager. Dommerklubberne orienteres i nyhedsbreve, når der er sager af

skal fortsætte.
Flere og flere ting bliver mere synlige – er kommet på den offentlig del af hjemmesiden. Det der skal hol-

interesse ud over lokalt niveau (på lokalunionsniveau og op).
Tøjaftalen er klar til underskrift. Nicolai er kontaktperson. Tore skriver under.
Sag fra Sønderjysk om disciplinære udfordringer i forbindelse med en række hold. Tore orienterede om
forløbet.
Der har været et stævne i Frederikshavn, hvor DBU Jylland ikke betalte fuld kørsel til hastetilkaldte dommere. Dette er rettet.
På baggrund af henvendelser drøftede bestyrelsen, hvorledes udenlandske dommere anvendes og honoreres ved sommerens stævner.
To personsager drøftet – formanden har fået mandat til at gå videre med disse. Den ene vedrører nedrykning til lavere række uden begrundelse.

7.

8.

DFU mod 2020
Kompetenceudvikling, uddannelse og
fastholdelse
Økonomi

Vores politik og implementeringen heraf

Der mangler minimumskrav til uddannelse. Mange kommer ikke på uddannelse. Vi skal have lavet materialet færdigt. Det er et godt materiale.
Bilaget om minimumskrav til uddannelse skal omfatte dommere og udviklere.

Status.
Budget 2018
Delegeretmødet

Budget for 2018 og opfølgning for 2016/17 ligger i dropboksen.
Per Bo ser på mulig mail-leverandør.
Gennemgangen af økonomien. Det ser ud til et overskud på ca 35.000,Gennemgang af budget 2018.
17

DFU-bestyrelsesmøder den 2017

Delegeretmødet – formændene deltager – morgenmad fra kl. 10. Frokost 12.30, delegeretmøde 13.30. Vi
betaler mad, en øl/vand og kørsel ved samkørsel. Tre emner debatteres ud fra oplæg.

9.

Samarbejdet med

Tore

DBU

DBU’s øverste politiske ledelse har anmodet om et møde. DFU stiller med Tore, Jørn og Nicolai
Drøftelse af forskellige punkter, fx instruktørhonoarer, eliteudviklerafregning og kursus for eliteudviklere,
udviklere i futsal, futsalstrukturen og det kommende futsal-finalestævne.

10.

Evaluering kommuni-

Drøftelse af vores

Hjemmeside og facebook fungerer godt. Der er mange gode opslag.

kation

samlede kommunika-

Artiklen i EkstraBladet om vold har givet en del debat.

tion internt og eks-

Vi fortsætter vores nuværende stil.

ternt

11.

Nyt fra øst og vest

Orientering ved Finn

Vest har møde med de jyske dommerklubber den 28. september. Dagsorden er sendt rundt.

og Nicolai –

DBU J Region 1 har inviteret DFU’s bestyrelse med til dialogmøde.
På Sjælland fungerer det stille og roligt. Nicolai tager en snak med de relevante formænd i forhold til behovet.
Lolland/Falster bruger Nicolai en del tid på.
Fyn – DBU Fyn har skrevet ud, at klubberne via app’en kan kontakte dommeren i forhold til aflysninger
m.m. Der er enighed med DBU i, at klubberne ikke kan aflyse dommerne.
København – intet.

12.

Jubilæum

Status fra Jørn

13.

Forhandlinger

Tore og Jørn

14.

Delegeretmøde

Oplæg ved Leif

Fast punkt på alle bestyrelsesmøder fremover. Særlig opgaveliste skal udarbejdes. Behov for styring?
Leif laver endelig drejebog og sender rundt til alle. Liste over gæster m.m. er pudset af. Bestyrelsen overnatter fra fredag til lørdag.
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15.

Eventuelt

Forhold vedr aflyste kampe, hvor man kampen er aflyst før man er kørt til spillestedet: Man får en omkostningsgodtgørelse og jf gældende lovgivning kan den kun udbetales hvis man har omkostningen. Alternativet er at pengene udbetales skattepligtigt. Dommeren kan ofte få en anden kamp, hvis det er dommervagten der står for aflysningen.
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Referat fra bestyrelsesmøde i Danske Fodbolddommere den 10. november 2017
Tilstede: Tore Østergaard, Kjeld Holmen, Nicolai Nielsen, Jørn West Larsen, Leif Plauborg og Per Bo Christensen
Dagsorden: Gennemgang og af klaring af de enkelte punkter i dagsordenen til delegeretmøde i morgen

Tore Ø. Redegjorde for indholdet i den mundtlige beretning, Kjeld Holmen redegjorde for regnskab m.m., kandidater m.v. i forhold til valg blev afstemt.
Referat fra konstituerende møde i Danske Fodbolddommere den 11. november 2017
Tilstede: Tore Østergaard, Kjeld Holmen, Nicolai Nielsen, John Østergaard og Leif Plauborg
Dagsorden
1. Konstituering
2. Næste møde

Ad 1.
Tore Østergaard er valgt som formand og Kjeld Holmen som kasserer på delegeretmøderne. Disse poster kan ikke ændres.
Næstformænd: Nicolai Nielsen (Øst) og Leif Plauborg (Vest).
Jubilæumsudvalget: Kjeld Holmen er bestyrelsens repræsentant.
Divisionsdommerudvalget: Tore Østergaard og John Østergaard.
Sikkerhed: Nicolai Nielsen
Uddannelse. Tore Østergaard, John Østergaard og Leif Plauborg.
Sekretær: Rene Rasmussen.
Ad 2.
Næste møde afholdes i december – Tore Østergaard indkalder.
Referent
Leif P.
20
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Bestyrelsesmøde
Tid og sted: 12. december 2017, Korsør Vandrehjem
Til stede: Tore Østergaard (TØ), Kjeld Holm (KH), Nicolai Nielsen (NN), Leif Plauborg (LP), Per Bo Christensen (PBC), René Rasmussen (RR)
Afbud: John Østergaard (JØ)
Referent: René Rasmussen
1.

Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

2.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt – NN bad om at punktet Ekstern Kommunikation kom på under eventuelt.

3.

Delegeretmødet 2017 (evaluering)
Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med delegeretmødet – både rammer og mødets forløb.
TØ laver en skrivelse ud til de sjællandske dommerklubbers bestyrelser for at understøtte samarbejdet med DBU Sjælland.

4.

Nedsættelse af udvalg jf. vedtægterne
Bestyrelsen nedsatte ordensudvalg, jubilæumsudvalg, forhandlingsudvalg, divisionsdommerudvalg. PBC forhører sig hos eliteudviklerne for at finde en udviklerrepræsentant.

5.

Dommernes sikkerhed
Bestyrelsen besluttede at lægge Dommernes Sikkerhed ind som en politik under DFU’s vision mod 2020. Politikken sendes først i høring hos dommerklubberne.
DBU inviteres i 2018 på en sikkerhedspolitisk drøftelse med udgangspunkt i DFU’s politik.NN er tovholder.

6.

Orientering fra formanden
a. Voldgiften
TØ satte bestyrelsen ind i sagen og redegjorde for det videre forløb.
b.

Løbende sager
i. Dagpengesagen
TØ satte bestyrelsen ind i sagen. DBU og DIF har overtaget sagen og kører den gennem de rette instanser. TØ anerkendte DBU for deres ageren i sagen.
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ii. DBU App
TØ satte bestyrelsen ind i sagen. Status er fortsat uafklaret.
iii. Etik DBU – Lolland/Falster
TØ afventer møde i DBU’s Etiske Udvalg, der skal behandle sagen.
iv. Deltagelse i DBU Jyllands årsmøde
TØ deltager på DBU Jyllands årsmøde d. 6/1.
Bestyrelsen drøfter eventuelle invitationer efterhånden som de kommer.
v. DBU Jylland Region 4
TØ satte bestyrelsen ind i sagen.
7.

IT og Hjemmeside
PBC redegjorde for status omkring DFU’s hjemmeside samt MitDFU.
PBC præsenterede udkast til ny hjemmeside. Bestyrelsen bad PBC arbejde videre med udkastene ud fra de retningslinjer der tidligere er vedtaget omkring DFU’s hjemmeside.
Bestyrelsen behandlede en henvendelse om samarbejde med dommertest.dk. PBC og LP arbejder videre med dette.

8.

Økonomi
KH redegjorde for DFU’s nuværende budget og økonomiske status.
Bestyrelsen drøftede retningslinjer for dommerklubbernes ansøgninger om tilskud til fastholdelsesarrangementer. LP og TØ arbejder videre med dette.

9.

Samarbejdet med DBU
TØ redegjorde for den nuværende status på samarbejdet med DBU.
TØ arbejder med et politisk oplæg, der kan præsenteres for dommerklubberne d. 10. januar – herefter inviteres DBU til en drøftelse i uge 6-7.

10. Dommernes kompetencefastholdelse
Udgår. Blev behandlet i punkt 9.
11. Invitationer fra dommerklubber, generalforsamlinger
Bestyrelsen drøftede invitationer fra dommerklubber.
Bestyrelsen satte lørdag d. 17/3 af til et bestyrelsesseminar for nye bestyrelsesmedlemmer i dommerklubberne.
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12. Jubilæum
KH tager kontakt til udvalget for at få status på arbejdet.
13. Forhandlinger i 2018
TØ redegjorde for den kommende tids forhandlinger samt den netop færdiggjorte aftale mellem DGI/Firmaidrætten og DFU.
14. Eventuelt
a. Ekstern kommunikation
På baggrund af ønske fra NN drøftede bestyrelsen retningslinjer for den eksterne kommunikation. Bestyrelsen blev enige om at drøfte emnet igen på næste møde.
15. Mødekalender
Møderækken for 2018 blev fastlagt.
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