
 

 
 Bestyrelsesmøde 

 
Tid og sted: 18. juni 2019, Fjelsted Skovkro 
Til stede: Tore Østergaard (TØ), Kjeld Holmen (KH), Leif Plauborg (LP), John Østergaard 
(JØ), René Rasmussen (RR), Per Bo Christensen (PBC) 
Afbud: Nicolai Nielsen (NN) 
 
Referent: René Rasmussen 
 

1. Godkendelse af referat 
Referatet blev godkendt. 

 
2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 
 

3. Orientering fra formanden 
Udgår, da det er indeholdt i andre punkter 
 

4. Økonomi 
KH orienterede om økonomien. Budgettet bliver fulgt, og alt ser fint ud. 
Det blev besluttet at bruge ubrugte midler fra jubilæumsfesten til et seminar for 
alle bestyrelser i dommerklubberne. 
Aktivitetspuljen blev gennemgået – ikke mange søgninger mens sæsonen kører. 
Bestyrelsen roste kasseren for håndtering og styring af økonomien. 
 

5. Kommunikation  
PBC fremlagde data for hjemmesiden. Bestyrelsen drøftede de fremviste data, 
og blev enige om at forsøge et tættere samarbejde mellem nyheder på 
hjemmesiden og nyheder på Facebook-gruppen.  
Besøgstallene følges fremadrettet. 
 

6. Opgavelisten 2019-20 
Opgavelisten kan findes under bestyrelsesmøder 2019 på DropBox. Her kan 
redigeres i listen. Bestyrelsen gennemgik opgavelisten og drøftede fremskridt. 
 

7. Revision af Code of Conduct 
RR og NN reviderer Code of Conduct, så det fremgår, at dommerne skal være 
opmærksomme på klubbens værtsskab og regler for opførsel – herunder 
alkoholpolitik og rygepolitik. 
Samtidig løbes resten af dokumentet igennem. 
 

8. Eliten 
a. Udvikler- og Futsalaftale 

TØ orienterede om arbejdet med at udarbejde aftaler på udvikler- og 
futsalområdet. 

b. VAR 
TØ og JØ er til rådighed for input til implementeringen af VAR frem mod 
sommeren 2020. 



 

 
 c. Kvindeaftale 

JØ informerede om at der afholdes statusmøde på kvindeeliteaftalen d. 
1. juli. 
 

9. Breddedommergruppen 
Bestyrelsen drøftede deres bekymring for implementering af nyt lovstof med 
virkning fra 1. juli. Det blev anerkendt, at den nye formand for BDG; Henrik 
Funder havde taget kontakt til DFU med henblik på sparring omkring en løsning. 
 

10. Rammeaftalen med DBU: 
TØ redegjorde for DBU’s nye dommerudvalg, og bestyrelsen drøftede dette. 
TØ har fortsat kontakt med DBU vedrørende rammeaftalen. 
Bestyrelsen forholdt sig til bemanding af de to kommende grupper; 
Samarbejdsudvalget og Fastholdelses- og Kompetence Puljen. Bemandingen af 
de to grupper fastsættes når aftalen er tæt på at være på plads. 
 

11. Delegeretmøde 2019 – og bestyrelsessammensætning: 
RR sørger for lokaler mv. 
TØ sørger for kontakt til emner til bestyrelsen. 
 

12. DFU mod 2025 
TØ reviderer DFU mod 2025. Oplæg sendes fra TØ til bestyrelsen i god tid før 
mødet i september. Her kan der gives feedback mv. Oplægget skal diskuteres på 
bestyrelsesmødet i september. 
 

13. Eventuelt 
 

a. LP kvitterede for mails og opbakning i forbindelse med sag med 
klummeskribent fra DBU Jylland. 

b. PBC orienterede om, at Ekstra Bladet har trukket sig som sponsor og 
partner for Skolefodboldturneringen. 

c. Bestyrelsen drøftede kort håndtering af henvendelser fra 
dommerklubberne – og hvornår det giver mening at involvere resten af 
bestyrelsen i enkeltsager. 

d. Mødepunktet ”Kommercielle aftaler” udsættes til næste møde på grund 
af sygdom hos NN 

 


