Bestyrelsesmøde
Tid og sted: 18. september 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
Udgår – og indeholdt i andre punkter
4. Økonomi
KH orienterede om regnskabet og fremlagde udkast til budget for 2020.
Bestyrelsen drøftede udkastet og kom med enkelte inputs. KH arbejder videre
og præsenterer nyt udkast til næste møde.
5. Opgavelisten 2019-2020
Punktet udgår på grund af tidspres
6. Kommunikation
PBC leverede tal for hjemmesiden – og var positivt overrasket over antallet af
besøgende henover sommeren. Der var tilfredshed med tallene.
NN leverede tal fra Facebook – nyeste tiltag er, at man ønsker at profilere
dommere som har profilbilleder i dommertøj. Der var stor tilfredshed med
arbejdet på de sociale medier.
7. DFU mod 2025
TØ præsenterede udkast for strategidokumentet DFU mod 2025. Der var en
drøftelse af enkelte refleksionspunkter og uddelegering af arbejde med enkelte
afsnit i teksten. TØ og resten af bestyrelsen arbejder videre med dokumentet og
sender det i høring hos dommerklubberne inden delegeretmødet.
8. Eliteforhold
JØ og TØ orienterede om eliteforholdene. Bestyrelsen drøftede budskaber til
næste møde med DBU’s Dommerudvalg.
TØ orienterede om arbejdet med Futsal-aftalen. Der arbejdes på et møde med
DBU primo oktober.
9. Delegeretmøde 2019
RR gennemgik planen for Delegeretmøde 2019. Der sendes snarest udkast til
gæsteliste og invitationer ud til bestyrelsen. Invitationer sendes ud ultimo
september med svarfrist d. 28. oktober.

Bestyrelsen drøftede indholdet af workshoppen for dommerklubformænd om
formiddagen samt programmet for Delegeretmødet.
10. Bestyrelsen efter delegeretmøde 2019
Der blev drøftet kandidater til bestyrelsen. TØ er ansvarlig for samtale med
kandidaterne og holder bestyrelsen opdateret.
Bestyrelsen aftalte at konstituere sig efter Delegeretmøde og bruge tid på at
lægge en datoplan for møderækken i 2020.
11. Samarbejdssituationen med DBU Bredde
TØ redegjorde for den seneste udvikling i samarbejdet med DBU Bredde.
Bestyrelsen blev underrettet om flere positive tiltag, som skal drøftes videre på
møde d. 28. oktober med DBU Bredde.
12. Status på Diadora – leveringer mm.
LP får forevist tøj fra Diadora d. 19. september, og sender konklusion til
bestyrelsen. Dommerklubberne underrettes herefter om anbefalinger fra DFU’s
bestyrelse.
13. Seminar for dommerklubbernes bestyrelsesmedlemmer
Programmet udarbejdes henover oktober. Der var forslag om workshops for
kasserer, workshops for hjemmesideansvarlig, et punkt om
dommerklubaktiviteter og en gennemgang af fastholdelses- og
kompetencepuljen. Derudover et billede af hvor DFU står med diverse sager
såsom samarbejde med DBU mv.
14. Eventuelt
a.

Der skal lægges en datoplan for alle DFU-møder dagen inden
delegeretmøde. Det gælder formandsmøder, delegeretmøder,
seminarer for nye bestyrelsesmedlemmer og samling for bestyrelserne i
dommerklubberne.

b. LP berettede om Vorup-sagen, hvor en træner har skrevet groft
fornærmende ting mod en dommer. Randers Fodbolddommerklub og
Vorup har afholdt møde – og er nået frem til en fælles forståelse for
hvordan parterne kan komme videre.

