Bestyrelsesmøde
Tid og sted: 3. april 2019, Fjelsted Skovkro
Til stede: Tore Østergaard (TØ), Kjeld Holmen (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.
2. Godkendelse af dagsorden:
Dagsorden blev godkendt.
3. Orientering fra formanden
Formanden orienterede om forhandlinger, samlinger og fremskridt på opgaver
for 2019.
4. Økonomi
KH gennemgik budget og forbrug indtil videre i 2019. PBC gennemgik udgifter
til jubilæum 2019. Bestyrelsen drøftede retningslinjerne for søgning af tilskud.
5. Aftaler vedr. sociale medier, hjemmeside og formand
Bestyrelsen gennemgik indsatserne på sociale medier samt hjemmeside. Der
blev udtrykt stor ros for indsatsen på Facebook. Emnet drøftes videre på næste
møde.
6. Kommunikation
Udgår – er behandlet i pkt. 5
7. DBU Bredde – udmøntningsnotatet
TØ og resten af bestyrelsen arbejder videre med at sætte det konkrete hold til
repræsentation af udvalg jf. aftaler med DBU.
8. Tøjaftalen
NN redegjorde for fremskridt vedrørende tøjaftalen.
9. Jubilæum 2019
PBC orienterede om status på deltagerantal til jubilæumsfest. Det blev besluttet
at anvende overskydende midler til en faglig og social samling for alle
bestyrelser i dommerklubberne.
10. Code of Conduct – Røgfri Fremtid
Bestyrelsen drøftede et eventuelt partnerskab i Røgfri Fremtid – alternativt, at
skrive en mere eksplicit rygepolitik ind under Code of Conduct. Emnet
behandles yderligere til næste møde.
11. Kommercielle aftaler
NN redegjorde for mulighed for en aftale om rabataftale på diverse

forbrugsting. Emnet bliver behandlet på næste møde – og sendes herefter til
høring i dommerklubberne.
12. Dommerklubbernes mappe på DropBox
Bestyrelsen drøftede mappeløsning på DropBox. RR sørger for at opdatere med
relevante dokumenter.
13. Kommunikation mellem dommerklubber og DFU’s bestyrelse
TØ lagde op til at holde samtale med alle formænd. Deadline er inden
delegeretmødet. Bestyrelsen giver sparring på emner.
14. DFU mod 2025
TØ arbejder med udkast til ny vision for 2025. Dommerklubberne får det i høring
til september.
15. Eliteforhold og handlinger
JØ redegjorde for status efter seneste møde med elitedommerne. TØ har
inviteret til det årlige dialogmøde med DBU omkring elitedommernes forhold.
JØ afventer DBU vedrørende aftale om Futsal Elitedommere.

