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Nyhedsbrev nr. 1/2019 
 
Redaktør: Mogens Christiansen                4. marts 2019 
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 7. februar 2019 
 

Torsdag den 7. februar afholdt BFK generalforsamling i Nexø Klubhus. 18 stk. var 

mødt frem. John Zawada DBU Bornholm og René Rasmussen fra DFU var gæster. 

Morten Hjorth kom til kaffen efter en rejse. 

Formanden startede aftenen med mindeord over Birger Hansen og Bent Nielsen som 

desværre gik bort i 2018. 

Herefter gik vi over til selve generalforsamlingen og bestyrelsen foreslog Jesper 

Vigel som dirigent og han blev valgt. Jesper styrede slagets gang med sikker hånd. 

Første punkt var bestyrelsens beretning som blev forelagt af formanden Holger. Der 

var ingen bemærkninger til den fyldige beretning. 

Skal vi trække nogle få hovedpunkter ud, så har vi været 28 aktive dommere i 2018. 

Én dommer er ikke medlem af BFK. Der har været et godt generelt samarbejde med 

dommerudvalget. Flere indberetninger af trænere/ledere end ellers. Der har været 

færre afviklede kampe i året, dels på grund af en del aflyste kampe og en enkelt 

række har vi ikke dømt i 2018. Det kan ses på kampafgiften. Kim Andersen fik Bent 

Nielsens dommerlegat på Fodbold Award den 11. januar. 

Kun en lille bemærkning fra John Zawada om, at dommerne skulle kontrollere deres 

afregninger. I 2018 blev der i nogle tilfælde brugt nogle gamle honorarer samt 

kørepenge. Herefter blev beretningen enstemmigt vedtaget. 

Da vores kasserer Morten var ude at rejse, så var det Kim Andersen der fremlagde 

regnskabet. Regnskabet viste et underskud på ca. kr. 3.800,00 som der var budgetteret 
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med. Kampafgiften blev nedsat i 2018, så det var planlagt. Regnskabet blev 

godkendt. 

Der var ingen indkomne forslag, så vi gik over til fastsættelse af kontingent og 

kampafgift. Budgettet viser igen et underskud, men det er planlagt, så bestyrelsen 

foreslog, at kontingent på kr. 250,00 og kampafgift forblev uændret. Der er stadig 

rabat på de første 5 kampe pr. halvsæson. 

Valg: formand gik med til igen at lade sig vælge som formand for en ny 2 – årig 

periode. På trods af, at han tidligere havde meddelt, at det er ved at være slut. 

Mogens Christiansen blev ligeledes genvalgt. 

Peter Bech Jensen blev genvalgt som bestyrelsessuppleant. 

Lars Hattesen afløste Birger som revisor og Ronni Svendsen blev revisorsuppleant i 

stedet for Lars. 

 

Under evt. havde René Rasmussen ordet, og  

gav en orientering om DFU og de fortsatte 

forhandlinger med FLU der finder sted. 

Opfordrede medlemmer at gå på DFU´s 

hjemmeside og læse nyheder og orienteringer 

m.m. 

 

 

 

 

 

John Zawada fik herefter ordet og overrakte nåle m.m. (se nedenfor).  

Herefter rettede John en stor tak til BFK´s formand for den store hjælp han yder til 

kontoret og udvalget. 

Til slut overrakte formanden gave til dirigenten Jesper Vigel og revisor Lars 

Hattesen. Til allersidst blev der udbragt et 3 –foldigt leve for BFK. 

Så var vi klar til kaffe og smørrebrød. 

 

Holger Hansen, 50 år som dommer 
 

På BFK´s generalforsamling blev flere dommere hædret med nåle og gaver. Det var 

John Zawada fra DBU Bornholms dommerudvalg der overrakte. 

 

 

For første gang i Bornholms historie blev 

der uddelt en gave og nål for 50 år som 

dommer. Vores formand Holger Hansen 

har dømt i 50 år. Han startede i 1969 og 

har dømt lige siden.  

DBU Bornholm uddelte en gave samt en 

specielfremstillet nål i guld med inskription 

DBU Bornholm – dommer. 
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Ud over dette fik Knud Kofoed gave for 35 år. 35 sæsoner er det næsthøjeste blandt 

aktive dommere. Mogens Christiansen og Bernt H. Jensen fik gave for 30 år. 

 

   Thomas Kiil fik en dommernål for 5 år.  

 

BFK´s bestyrelse har konstitueret sig: 
Formand: Holger Hansen 

Næstformand og sekretær: Mogens Christiansen  

Kasserer: Morten Hjorth Hansen. 

Bestyrelsesmedlemmer: Kim Andersen og Hans Heiede 

Aktivitetsudvalg: Kim Andersen, Hans Heiede og Jørgen Alstrup. 

 
Tur til FC Nordsjælland 10. marts 2019 
Den planlagte tur til Nordsjælland den 10. marts er blevet en 

kæmpesucces. Der er tilmeldt 23 dommere til turen. Et meget 

flot resultat, da der var inviteret i alt 31 stk. DBU Bornholm 

betaler bussen og billetter på stadion, og BFK betaler 

frokosten i Nordsjælland. Det er et projekt fra DBU: ”lettere 

og tættere for dommere” der betaler for unionen. 

Vi tager af sted med færgen kl. 10.30 og retur igen i Rønne kl. 

21.50. Frokosten er på ”Right to Dream Park” og kampen vi 

skal se er FC Nordsjælland – FC København.  

Under spisningen er der en lille overraskelse som afsløres senere. 
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Medlemsmøde den 20. marts kl. 19.00 i Nyvestcentret. 
Onsdag den 20. marts afholder vi dommermøde i Nyvestcentret. Vi håber på godt 

fremmøde. Det er især vigtigt, at BS/KS dommerne møder frem, da alle disse 

dommere skal teoritestes i juni måned. Det gælder også udviklerne/vejledere. Det er 

ingen hemmelighed, at det ikke er hver gang disse dommere møder frem. 

Ellers er det nyt fra kontoret og ny dommerinformation for foråret 2019 skulle gerne 

udleveres. Vi skal også afvikle to omgange af teoritesten.  

 

Futsalturneringen 
Futsalturneringen er afsluttet i den forgangne weekend og afregninger er snart på vej 

til jer. Turneringen er blevet afviklet i god og rolig gænge uden de store problemer. 

 

Træningskampe/turneringskampe 
Træningskampene er i fuld gang under virkelig omstændigheder. Høj sol og lækre 

baner. Vi spiller allerede på græs og det er dejligt. For 1 år siden havde vi snestorm 

på nuværende tidspunkt. Turneringen starter også her først i marts og senere på 

måneden starter KS også. 

Den hjemlige turnering starter først i april måned, så vi håber, at vi undgår sne som i 

2018. Der blev vi meget forsinket. 

 

Diverse oplysninger 
Dommerudvalget har rangeret her i februar og Michael Jacobsen er rykket op i SH 1. 

Vores løbetest foregår allerede den 7. maj, da vi skal stille dommere som LD og 4. 

dommer til 2 stk. U 16 landskampe sidst i maj måned. Udvælgelsen sker blandt dem 

der består testen. 

Nogle dommere fra sidste kuld skal til København i juni måned og deltage i kurset 

”dommer i praksis”. Vi håber så, at de herefter kan komme på LD 1 kursus. 

Der er ved at blive stablet et dommerkursus på benene og som efter planen skal 

afvikles i uge 13 og 14. Kender i nogen der har lyst, så få fat i dem. 

 

Aktiviteter 2019. 
 
Dommermøde, onsdag den 20.3. kl. 19.00 i NyVest, lille sal 

Minigolf, fredag den 24.5. kl. 17.00, Hasle Familie camping  

Løbetest, tirsdag den 7. maj kl. 17.00, Vikings klubhus     

Teoritest (løbetest evt. gentest), tirsdag den 18. juni kl. 16,00, RIK´s klubhus 

Sommerarrangementet søndag den 11.8. kl. 14.00, Østermarie 

Dommermøde, torsdag den 15.8. kl. 19.00 i NyVest, lille sal 

Futsal kursus, onsdag den 23.10. kl. 19.00 i RIK´s klubhus 

Kegleaften, fredag den 6.12. kl. 17.00 Buffalo Steak House, Nørregade 2.                 


