Delegeretmøde
Tid og sted: 10. november 2018, Fjelsted Skov Kro
Til stede: Bestyrelsen, DFU’s Dommerklubbers formænd, gæster fra DBU, DGI og Dansk
Firmaidræt, æresmedlemmer og guldnålemodtagere
Referent: René Rasmussen
1. Valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslog Per Buttenschøn – Per blev valgt. Han konstaterede at
delegeretmødet er lovligt indvarslet jf. vedtægterne og dermed
beslutningsdygtigt.
2. Formandens beretning:
Formand Tore Østergaard fremlagde den mundtlige beretning. Herefter var der
en kort debat. DGI takkede for samarbejdet med DFU.
Formandens beretning blev taget til efterretning.
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab:
Kasserer Kjeld Holmen fremlagde DFU’s regnskab for det seneste regnskabsår.
Regnskabet viste et resultat på 3.315 kr.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
4. Forelæggelse af budget til godkendelse:
Kasserer Kjeld Holmen fremlagde DFU’s budget for 2019. Der blev stillet
spørgsmål til kontingentet samt til stigningen i bestyrelsens udgifter. Bestyrelsen
redegjorde herfor.
Budgettet blev godkendt.
5. Fastsættelse af næste års kontingent:
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Der var et forslag til at man overvejer
at dommerklubbernes æresmedlemmer også bliver kontingentfri i DFU.
Bestyrelsen noterer sig dette forslag.
6. Valg:
Kjeld Holmen blev valgt som kasserer
Nicolai Nielsen og John Østergaard blev valgt som bestyrelsesmedlemmer for 2
år
7. Valg af to bestyrelsessuppleanter:
René Rasmussen blev valgt som førstesuppleant, Frank Kanlund blev valgt som
andensuppleant.
8. Valg af revisor:
På Delegeretmødet blev Thomas Christoffersen valgt som revisor. Dette var en
beklagelig fejl fra bestyrelsen. Thomas blev valgt sidste år, og det var derfor
Gunnar Bjerglund der var på valg.
Gunnar er villig til genvalg – og dommerklubberne har fået underretning om
sagen på mail.

9. Valg af revisorsuppleant:
Jørgen Rasmussen blev genvalgt.
10. Eventuelt:
DBU takkede alle dommerne som står på banerne i godt humør og kommer
igen weekend efter weekend.
Dansk Firmaidræt takkede for samarbejdet med DFU.
SØF takkede for bestyrelsens arbejde og for at stå til rådighed ved behov.
Bestyrelsen takkede revisorerne for deres arbejde. Herudover blev de
delegerede takket for det store arbejde de lægger i dommerklubberne og vores
meningsfyldte hobby.
Til slut overrakte bestyrelsen vin til Per Buttenschøn som tak for at dirigere årets
delegeretmøde. Der blev også overrakt vin til revisorerne.

