
 

 
 Delegeretmøde 2019 

 

Tid og sted: 9. november 2019, Fjelsted Skovkro 

Til stede: DFU’s bestyrelse, dommerklubbernes delegerede, æresmedlemmer, 

guldnålemodtagere og gæster 

 

Referent: René Rasmussen 

 

1. Valg af dirigent 

Per Bo Christensen blev valgt som dirigent og konstaterede at mødet var 

lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtigt. 

 

2. Formandens beretning 

TØ præsenterede årets beretning. Der var følgende interessante temaer 

og betragtninger: 

- Dommerne samt omgivelserne interesserer sig for rammerne om 

dommergerningen. Kan ses i læsertallene på månedlige nyhedsbreve, 

interessen på sociale medier og vores hjemmeside. 

- Vi skal nytænke og se på ændringer der kan imødekomme 

dommermanglen. Vi skal skabe rammer der fastholder eksisterende 

dommere og tiltrækker nye 

- Kravene til dommerklubberne stiger markant i 2020. Vi har brug for 

øget dialog for at imødekomme udfordringerne og levere løsninger 

- Vi har leveret et budget med balance i driften. Vi har fejldisponeret 

ved ikke at være endnu mere synlige lokalt hos dommerklubberne. 

- Vi har et positivt syn på fremtidens samarbejde med DBU efter 

indgåelse af aftale med DBU Bredde. Det skaber nye forventninger til 

dommerklubberne som vil blive behandlet på et seminar d. 16. 

november 

- DFU afholdte 75-års jubilæum. En stor fest, jubilæumsskrift sikrede et 

mindeværdigt jubilæum. 

- Der vil blive etableret et dialogforum med DBU Bredde hvor sager og 

initiativer drøftes – så de kommer ud at leve på bedste måde 

- Vedrørende eliten har DFU indgået aftaler vedr. VAR og Futsal. Et nyt 

dommerudvalg er trukket i arbejdstøjet. DFU glæder sig til at følge 

arbejdet, og er i dialog med dommerudvalget om et møde. 

- Rammeaftalerne med DGI og Firmaidrætten virker efter hensigten og 

fortsætter i 2020. 

 

Herefter en debat med inputs fra dommerklubberne. Der kom 

følgende inputs:  

- Fra Århus var der et ønske om en dommerundersøgelse som kan 

bidrage med fakta til hvordan vi imødekommer dommerne. 

- Fra Fyn var der et ønske om at der blev kommunikeret mere i 

øjenhøjde med dommerklubberne, samt at få flere penge ud i 

dommerklubberne. 



 

 
 - Fra Aalborg var der også et ønske om mere kommunikation fra 

bestyrelsen – og en mulighed for at drøfte tingene på tværs med 

andre dommerklubber. 

 

Forsamlingen tog formandens beretning til efterretning. 

 

 

3. Indkomne forslag 

DFU mod 2023 blev indstillet og motiveret af bestyrelsen ved Tore 

Østergaard. Der var en debat om arbejdspapiret og høringsprocessen der 

gik forud. 

 

Forslaget blev vedtaget i sin nuværende form. Der er mulighed for at 

drøfte fortolkninger og formuleringer på bestyrelsesseminaret for alle 

dommerklubber d. 16. november. 

 

4. Præsentation af regnskab 

KH præsenterede regnskabet. Der var inputs fra Fyn med opfordringer om 

at forsøge at arbejde med kommercielle partnere.  

Regnskabet blev godkendt. 

 

5. Præsentation af budget 2020 

KH præsenterede budgettet for 2020. Inputs fra SØF der ønsker 

kontingentfritagelse for æresmedlemmer. TØ begrundede afslaget. 

Budgettet blev godkendt. 

 

6. Kontingent 

Uændret kontingent blev godkendt 

 

7. Valg 

Formand: Tore Østergaard 

Bestyrelsesmedlem for 2 år: Leif Plauborg 

Bestyrelsesmedlem for 1 år: Per Buttenschøn 

1. suppleant: René Rasmussen 

2. suppleant: Hans G. Rasmussen 

Revisor: Thomas Christoffersen + Revisorsuppleant: Steffen Damtofte 

 

8. Eventuelt 

Bent Clausen takkede for invitationen og holdt et oplæg der nævnte en 

række af de tiltag som DBU arbejder med på dommerområdet. Der var 

opfordring til at tale dommergerningen op – da der er gensidig 

afhængighed mellem DBU og DFU. Derfor er der også etableret 

dialogforum mellem organisationerne, som kan finde løsninger sammen 

og kigge fremad og være konstruktive.  

Bent Clausen nævnte også, at der er en projekt- og analyseafdeling i 

DBU’s administration som bør se på en dommerundersøgelse. 

 



 

 
 Claus Schou fra firmaidrætten takkede for et godt og gnidningsfrit 

samarbejde og kom med en god inspiration til en strategiproces som kan 

opleves mere involverende. 

 

Tore Østergaard sagde tak til afgående bestyrelsesmedlem John 

Østergaard som fik en vingave. Der var tak til revisorerne som fik en 

vingave. Tak til gæster og samarbejdsparter. Tak til dirigenten som fik en 

vingave. 

 

Endelig en særlig tak til Torben Nielsen som blev hædret for sit arbejde i 

DFU med DFU’s Guldnål. 


