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Nyhedsbrev nr. 1/2018 
 
Redaktør: Mogens Christiansen                25. februar 2018 
Mail: mc@cabh.dk 
 

Kontaktadresser: 
Formand 
Holger Hansen 

Syrenvej 8 
3700 Rønne 

Tlf. 
56955509/61792607 

E-mail 
hoha@post.dbunet.dk 

Kasserer 
Morten Hjorth Hansen 

Kløvermarken 24 
3730 Nexø 

Tlf.: 
56491650/21783022 

E-mail: 
mhh@sport.dk 

Sekretær & næstform 
Mogens Christiansen 

Lærkevej 19 
3751 Østermarie 

Tlf.: 
56496886/30127848 

E-mail: 
mc@cabh.dk 

Bestyrelsesmedlem 
Kim K Andersen 

St. Torvegade 66 
3700 Rønne 

Tlf. 
60485130 

E-mail 
kimandersen67@live.dk 

Bestyrelsesmedlem 
Hans Heiede 

Fru Stenbergsvej 8 
3700 Rønne 

Tlf. 
31212499 

E-mail: 
heiede@hotmail.com 

 

 
Generalforsamling 1. februar 2018 
Torsdag den 1. februar afholdt BFK generalforsamling i Nyvestcentret. 17 var mødt 

frem. Vores æresmedlem Bent Nielsen, John Zawada fra DBU Bornholms bestyrelse 

samt 15 øvrige medlemmer. 

Formanden startede med mindeord over Allan Johansen og der blev afholdt 1 minuts 

stilhed. 

Jesper Vigel blev valgt til dirigent og han styrede som sædvanlig forsamlingen med 

sikker hånd. Næste punkt var bestyrelsens beretning som Holger fremlagde. Under 

beretningen blev mødeaktivitetspokalen overrakt til en dommer fra sidste kuld som 

havde gjort sig fortjent til denne. 

 

 Hun har været meget aktiv både udendørs og indendørs, 

samt mødt godt frem til BFK´s arrangementer. Valget 

faldt på Louise S. Mikkelsen. Hun fik overrakt en 

vandrepokal samt en lille bog at skrive i.  

 

 

 

 

 

Holger overrækker mødeaktivitetspokalen til  

Louise S. Mikkelsen 

http://www.danskefodbolddommere.dk/
mailto:hoha@post.dbunet.dk
mailto:mhh@sport.dk
mailto:mc@cabh.dk
mailto:kimandersen67@live.dk
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Ellers gennemgik formanden årets begivenheder. Bestyrelsen var glade for de nye 

dommere vi fik i september måned, så vi kunne fastholde vores medlemstal og aktive 

dommere. Årets arrangementer blev gennemgået og fremmødet havde været lidt op 

og ned. Men det glædede formanden, at de sociale tiltag var der god opbakning til. 

Turneringen fik nogle ord med på vejen og det gode samarbejde med kontoret, trods 

de mange forandringer der skete på kontoret i 2017. Peter C. og Arne M. stoppede. 

Ny mand på kontoret er Morten Blem. 

Udviklinger havde ikke kørt så godt som planlagt, men vi håber det bliver bedre i 

2018. Mogens Christiansen vil fungere som udvikler i 2018. 

Vi kom også lidt ind på Futsal og efterfølgende var der også bemærkninger fra Peter 

Bech Jensen. Det gik på, at vores haller stort set ikke er egnede til Futsal. Der er for 

mange farlige situationer på grund af for lidt udenoms plads. Jeg har besluttet, at tage 

spørgsmålet med til unionens repræsentantskabsmøde den 20. februar. Vi har også set 

røde kort med efterfølgende karantæne. Det er første gang det sker indendørs. 

DFU var ikke repræsenteret i år, men der var en hilsen fra Tore og formanden 

orienterede lidt om problemerne der er i øvrige unioner. DFU´s hjemmeside er blevet 

ændret og jeg vil opfordre alle til at gå ind på den. 

Efter bemærkninger fra Peter blev beretningen godkendt 

I Mortens fravær (rejse til Canada) blev regnskabet fremlagt af Mogens. Det viste et 

overskud på ca. 1.200,- mod et budgetteret underskud på ca. kr. 1.000,- 

Der var ingen indkomne forslag. 

Fastsættelse af kontingent og budget blev fremlagt af Mogens. Kontingent er uændret 

kr. 250,00. Kampafgiften blev uændret kr. 20.- pr. kamp. Men de første 5 kampe både 

forår og efterår er gratis, så der er en rabat på kr. 200.- pr. dommer hvis der dømmes 

nok kampe. Efter dette viser budgettet et forventet underskud på kr. ca. 3.200,00. 

Budget blev vedtaget af alle undtagen John Zawada. Han foreslog, at de unge 

dommere skulle favoriseres. Bestyrelsen lovede at tage dette op til evt. senere brug. 

Valg: Morten Hjorth Hansen blev genvalgt som kasserer. 

 

Til bestyrelsen afgik Allan 

Johansen og Knud Kofoed. Nyvalgt 

blev Kim Andersen (han har siddet 

som afløser i 2017 for Allan) og 

nyvalgt Hans Heiede.  

Ny suppleant efter Kim A. blev 

Peter Bech Jensen. 

Revisorsuppleant: Lars Hattesen 

genvalgt. 

 

 

 

 

 

Under evt. havde John Zawada ordet og takkede for samarbejdet mellem DBU B. og 

BFK. 

 

Hans Heiede og Kim Andersen 
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John overrakte også dommernåle til André Kahlenberg for 5 år. Peter Bech Jensen og 

Lars Hattesen fik 20 års nålen. Endelig skulle Ole Lundbæk haft gave for 30 år. (ikke 

til stede) Ud over nåle var der også Svanekeøl med DBU B. mærkat (de har lært 

noget af BFK)  

                        

Formanden overrakte gave til Knud som tak for indsatsen i 

bestyrelsen og Jesper fik gave som dirigent. 

Formanden afsluttede generalforsamlingen og der blev 

udbragt 3 hurraer for BFK. 

Efter 5 - 6 kvarter var vi færdige og kaffe og dejligt 

smørrebrød blev indtaget og de fremmødte hyggede sig 1 

times tid.  

 

BFK´s bestyrelse har konstitueret sig: 
Formand: Holger Hansen (valgt på generalforsamlingen 2017) 

Næstformand og sekretær: Mogens Christiansen (valgt i 2017) 

Kasserer: Morten Hjorth Hansen. 

Bestyrelsesmedlemmer: Kim Andersen og Hans Heiede 

Aktivitetsudvalg: Kim Andersen, Hans Heiede og Jørgen Alstrup. 

 

Allan Johansen 
Allan Johansen afgik ved døden fredag den 19. januar. Allan har siddet i BFK´s 

bestyrelse siden 2005 og ydede et godt stykke arbejde i bestyrelsen. Jeg har kendt 

Allan i rigtig mange år, da vi begge spillede fodbold i Aa.I.F.  Efterfølgende mødtes 

vi igen i dommerkredse, da Allan blev aktiv dommer. Allan tog dommereksamen i 

1977 men startede først med at dømme på fuldtid midt i 80´erne og nåede BS i 1990. 

Senere rykkede han i DS og var der i nogle år.  Allan nåede at få gave for 30 års 

dommergerning i 2016.  

Snart kaldte BFK på Allan, og han kom i bestyrelsen i 2005 og sad der indtil nu. 

Allan har også været i dommerudvalget ad to omgange og sad der lige indtil nu. 

Udover at bruge fløjten, så virkede Allan også som bedømmer/udvikler, og mange af 

vore dommere har fået gode råd med på vejen af Allan. 

Allan var en meget behagelig person og meget omgængelig. Det var også hans 

problem på fodboldbanen, at han stort set ikke kunne blive sur eller vise 

temperament. Så mange fodboldspillere var meget glade for at have Allan som 

Andre Kahlenberg Fra venstre Peter Bech Jensen, John Zavada og Lars Hattesen 

Knud Kofoed og Holger Hansen 
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dommer. Det er en stor personlighed vi har sagt farvel til, og vi vil savne ham i 

dommerklubben. 

Allan blev syg for ca. 1 år siden, og det viste sig snart, at det kun ville gå én vej. 

Allan var åben omkring sygdommen. Jeg har haft meget kontakt med Allan det sidste 

års tid og besøgte ham jævnligt i Aakirkeby og her havde vi mange gode snakke om 

forskellige ting. Jeg var på besøg lige før nytåret, og her var han ved godt mod, men 

det gik hurtigt til sidst og den 19. januar sov Allan stille ind på Bornholms Hospital. 

Den 26. januar var vi til en fin og smuk begravelse og havde en hyggelig eftermiddag 

bagefter i Nylars, hvor vi også fik en god snak med hans kone Randi. 

Ære være Allans minde. 

     Holger Hansen 

 

Medlemsmøde 21. marts kl. 19.00 i Nyvestcentret. 
Onsdag den 21. marts kl. 19.00 afholder vi dommermøde i Nyvestcentret. DBU B. 

kontor bliver repræsenteret og blandt andet udleveres dommerinformation for foråret 

2018. Jeg håber både Morten og Claus kommer til mødet, så alle kan hilse på de to 

nye. Mød godt frem, så vi kan få eventuelle problemer på 

bordet, så turneringen kan foregå så godt som muligt. Det 

er de to nye kamppåsættere vi skal arbejde med i 2018. 

Det kan være de vil fortælle os noget og det kan være, at 

dommerne har noget den anden vej. 

Der vil også blive afviklet 2 omgange af teoritesten. 

Ellers vil der blive snakket lidt lovstof og retningslinjer.  

 

Futsalturneringen 
Futsalturneringen har 2 weekender tilbage og det er tid til at evaluere lidt. Det er 2. 

sæson vi kører og desværre er der sket forskellige mindre gode ting i turneringen. Vi 

har set en lidt mere hårdhed i spillet og det falder nok tilbage på os alle sammen, både 

spillere, trænere og dommere. Det er noget vi skal have snakket om inden næste 

sæson, hvis det fortsætter. 
      

Aktiviteter 2018. 
 

Dommermøde onsdag den 21. marts kl. 19.00 i Nyvest-centret. 

Minigolf, fredag den 1. juni kl. 17.00 i Hasle. 

Fysisk test torsdag den 7. juni kl. 16.30 i Vikings klubhus. 

Teoretisk og fysisk test tirsdag den 19. juni kl. 16.00 i RIK´s klubhus.  

Sommerarrangement søndag 12 August kl. 14 i Østermarie. 

Dommermøde tirsdag den 14. august kl. 19.00 i Nyvest-centret.  

Indefodboldkursus, onsdag den 24. oktober kl. 19.00 i RIK´s Klubhus.  

Kegleaften, fredag den 07. december. Buffalo Steakhouse, Nørregade 2. 


