Bestyrelsesmøde
Tid og sted: 5. september 2018, Fjelsted Skovkro
Til stede: Tore Østergaard (TØ), Kjeld Holm (KH), Nicolai Nielsen (NN), Leif Plauborg
(LP), John Østergaard (JØ), René Rasmussen (RR), Per Bo Christensen (PBC)
Referent: René Rasmussen
1. Godkendelse af referat:
Referatet blev godkendt.
Under punktet drøftede bestyrelsen en række administrative sager vedrørende
læseadgang på Dropbox, aftaler på eliteområdet, fastholdelsespuljen samt
uddannelsesprojektet for jyske dommere.
2. Godkendelse af dagsorden:
Dagsorden blev godkendt
3. Økonomi
KH redegjorde for regnskabet i 2018, og bestyrelsen drøftede budgetudkast for
2019.
I forbindelse med kontingentopkrævning skal der fremadrettet medsendes en
medlemsliste, således at det er muligt at sikre afstemning mellem oprettede
medlemmer hos Diadora, og medlemmer af DFUs lukkede Facebook-gruppe.
4. Talentstrukturen
Punktet udgår
5. Møde med FLU d. 4. september
Bestyrelsen drøftede status og de perspektiver for et mere konstruktivt
samarbejde med DBU’s lokalunioner som DFU gennem det seneste år har
foreslået.
Der arbejdes nu konkret med en fremtidig model, der skal behandles politisk i
DFU og dommerklubberne – og naturligvis i FLU.
Modellen indeholder nogle tilpasninger af udmøntningsnotatet. Fra DFU er der
især sat fokus på dommerklubbernes vilkår og muligheder for at støtte dansk
fodbold gennem fastholdelse og kompetenceudvikling af breddeddommerne.
6. Kamppåsætning - København
Bestyrelsen drøftede en sag om påsætning i København direkte mellem klub og
dommer. Bestyrelsen foretager sig ikke pt. yderligere, men vil følge situationen.
7. Situationen på Sjælland
DFU afventer udviklingen efter seneste møde mellem DFU og FLU. Det
forventes fortsat at DBU Sjælland svarer på henvendelsen.
8. Udarbejde en guide/best practice til dommerklubberne
Punktet udsættes

9. Diadora
NN gennemgik udkast til den nye aftale med Diadora. Bestyrelsen valgte at
sagsbehandle dette på mail.
10. Delegeretmøde 2018
Proces for afvikling af delegeretmøde 2018 blev overdraget og aftalt.
11. Udeaftale – DGI
TØ retter henvendelse til DGI i oktober omkring genforhandling af aftale.
12. Jubilæum 2019
PBC redegjorde for udvalgets arbejde omkring DFU’s jubilæum 2019.
Bestyrelsen udtrykte ros for udvalgets arbejde. Der arbejdes fortsat på tre
fronter – dommertøj, jubilæumsskrift og jubilæumsfest.
13. Hvordan støttes dommerklubbernes arbejde bedst?
Punktet udsættes.
14. DFU mod 2020
Punktet udsættes.
15. Dommertest.dk
Bestyrelsen drøftede en henvendelse fra dommertest.dk – og bevilliger ikke
økonomisk støtte til siden.

