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STIFTET 26. AUGUST 1945  

  
  

 

 

Nyhedsbrev nr. 1/2020 
 
Redaktør: Mogens Christiansen                12. marts 2020 
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 27. februar 2020 
 

Torsdag den 27. februar afholdt BFK generalforsamling i Nexø Klubhus. På grund af 

formandens lange rejse til Australien og New Zealand, blev generalforsamlingen 

rykket i 3 uger. 14 personer var mødt frem. Lidt færre end de foregående år. Måske 

på grund af vinterferien. Mogens Christiansen repræsenterede også DBU Bornholm 

og ingen gæst fra DFU i år. 

 

Bestyrelsen foreslog Jesper Vigel som dirigent og han blev 

valgt uden modkandidat.  

Holger startede sin beretning med at overrække DFU´s 10 

års nåle til John Zawada og Hans Heiede. Peter Karlsen 

skulle også have haft en 10 års nål, men han var fraværende 

på grund af arbejde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jesper Vigel var aftenens dirigent. 

Hans Heiede og John Zavada fik 

overrakt 10 års dommernålen. 

http://www.danskefodbolddommere.dk/
mailto:hoha@post.dbunet.dk
mailto:mhh@sport.dk
mailto:mc@cabh.dk
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Formanden aflagde bestyrelsens beretning for året. Et par ting skal nævnes her. 

Årets arrangementer blev gennemgået med blandt andet en spændende tur til FC 

Nordsjælland for at se en superligakamp. På grund af stor velvillighed fra vore 

dommeres side er turneringen blevet afviklet tilfredsstillende og dommere til alle 

kampe. (næsten). Vi har haft 2 stk. U 16 landskampe på Bornholm i maj måned, hvor 

vi stillede LD og 4. dommer. I årets løb har vi haft lidt problemer med 

dommerbeklædning, men det skulle gerne være på plads igen. Vi bliver færre og 

færre dommere og det er ved at være et stort problem. Der har været 32 aktive 

dommere i 2019, men som det ser ud nu, bliver vi måske kun 25 dommere i 2020. 

Det er en alvorlig sag. Håber virkelig der kommer et nyt kursus i 2020.  

BFK ser også frem til et godt samarbejde med det nye dommerudvalg.  

Tillykke til Louise Mikkelsen med Bent Nielsens dommerlegat og samtidig til lykke 

med oprykning til talentgruppen under DBU.  

 

Morten gennemgik herefter regnskab, som viste et forventet 

underskud. Kontingent og kampafgift er uændret i 2020.  

 

Valgene var hurtigt overstået, da der var genvalg til Morten, 

Kim og Hans uden modkandidater. Peter Bech og Ronni blev 

også genvalgt til suppleanter til bestyrelsen og revisoren. 

 

 

 

Under eventuelt overrakte Mogens Chr. som repræsentant for dommerudvalget nåle 

til John og Hans, samt gaver til Keld Hansen og Jørgen Lund for 30 års 

dommergerning. Bernt H. fik gave for 31 års dommergerning. Der skete en fejl sidste 

år. 

Til slut takkede Holger dirigenten Jesper og revisoren Lars H. og overrakte gaver til 

dem. Så var det tid til et 3 – foldigt leve for BFK. 

Som noget nyt havde kassereren biksemad og spejlæg som traktement i stedet for det 

sædvanlige smørrebrød. Et populært valg efter medlemmernes mening.  

Morten fremlagde regnskabet 

Fra venstre: Mogens Christiansen, Bernt H Jensen, Keld Hansen og Jørgen Lund Jensen 
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BFK´s bestyrelse har konstituering sig 
Formand: Holger Hansen  

Næstformand og sekretær: Mogens Christiansen  

Kasserer: Morten Hjorth Hansen 

Bestyrelsesmedlemmer: Hans Heiede og Kim Andersen 

Aktivitetsudvalg: Hans Heiede og Kim Andersen 

 

Medlemsmøde onsdag den 18. marts kl. 19.00 i Nyvestcentret. 

Aflyst på grund af Corona Virus!!! 
Onsdag den 18. marts kl. 19.00 afholder vi dommermøde i Nyvestcentret. Vi håber 

på godt fremmøde, så alle bliver så godt udrustet som muligt. Dommerinformationen 

for foråret 2020 bliver udleveret og gennemgået. Vi afvikler 2 afdelinger af 

teoritesten. Det nye dommerudvalg har måske også noget de vil sige til dommerne. 

Udover dette er der som altid fri diskussion m.m. 

Sidste nyt: Alle træningskampe de næste 14 dage er aflyst – og kontoret kan kun 

kontaktes via mail eller telefon.  

Minigolf fredag den 29. maj kl. 17.00. 
Som jeg nævnte på vores generalforsamling, så har vi fundet et andet koncept til 

2020. BFK har lejet en minigolfbane og et klubhus. Maden får vi udefra og vi har fået 

nogle flinke kvinder til at servicere os, så vi tror det bliver meget hyggeligt. 

Så I skal skrive datoen ned i jeres kalender allerede nu, så vi får en hyggelig aften. 

Tilmelding kommer i næste nyhedsbrev som forventes udsendt medio maj måned. 

 

Futsalturneringen/indefodbold 
Futsalturneringen er afsluttet og alle har fået afregningen udsendt. Når turneringen 

først kom i gang gik det meget godt og der kom kun 1 rødt kort til en træner. Dog må 

vi generelt sige, at antallet af dommere til futsal er lige i underkanten. 

Indefodbold til små mål for seniorer blev også afviklet og det gik også fint. 1 enkelt 

rødt kort til en træner.  

Afregningen for både futsal og indefodbold til små mål er udsendt. 

 

Træningskampe/turneringskampe 
Træningsturneringen har kørt siden februar måned og mange af jer har været ude at 

dømme. Turneringskampene starter i KS den 21. marts og i den hjemlige turnering er 

de første kampe 1. april. Derfor er det vigtigt, at hvis I ikke har ajourført jeres 

afbudskalender for april måned, så er det sidste frist nu. Påsætningen sker nok i uge 

12. 

 

Diverse oplysninger 
 

Dommerudvalget holdt møde først i marts måned og her er Louise blevet rykket op i 

BSH. Christian Nejstgaard har meldt sig under vores faner som dommer. Christian 
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kommer fra Sjælland, hvor han dømmer i SH2 på Sjælland og vil fremover være 

rangeret være rangeret i SH1 på Bornholm. 

I februar måned deltog Louise og Christian i LD 1 kursus i København. 

Dommerudvalget består af Ronni Svendsen (formand), Mikael Petersen, Lars 

Hattesen og Mogens Christiansen. I forbindelse med drøftelserne omkring 

indrangering blev udvalget enige om, at man udover udviklinger fremover også vil 

kigge på: 

• Deltagelse i kurser og møder 

• Deltagelse i test (fysisk og teoretisk) 

• Endelig er dommerudvalget enige om, at en rangering i BSH og derover 

kræver som minimum dommertøj i 3 farver. 

Dommerudvalget foretager indrangering til efterårsturneringen på deres møde den 18. 

juni. 

Vagttelefon fra fredag kl. 12.00 til mandag morgen varetages fremover af Holger 

Hansen og Ronni Svendsen. Det gælder kun absolut nødvendige afbud i sidste 

øjeblik. 

. 

 

Peter Karlsen fylder 60 år.  
 

Peter Karlsen fylder 60 år onsdag den 22. april. Peter 

kommer fra København og flyttede til Bornholm i 2010. 

Peter tog dommereksamen i 1998 i København. Her på 

Bornholm har Peter dømt lige siden han kom herover og har dømt i 

SH 1 og virket som LD. Nu ønsker Peter kun at dømme 8 mands på 

grund af bentøjet. Peter er meget aktiv i klubben og er altid med til 

vores arrangementer hvis arbejdet tillader det.  

Peter tog også en prøve som vejleder for nogle år siden til hjælp for vores kursister. 

Der skal lyde et stort tillykke med fødselsdagen fra Bornholms fodbolddommer Klub. 

 

Aktiviteter 2020. 
 
Dommermøde, onsdag den 18.3. kl. 19.00 i NyVest, lille sal 

Minigolf, fredag den 29.5. kl. 17.00, Sted oplyses senere.  

Teoritest og løbetest onsdag den 17. juni kl. 16,00, RIK´s klubhus 

Dommermøde, mandag den 10.8. kl. 19.00 i NyVest, lille sal 

Jubilæumsfest lørdag den 22.8. kl. 18.00, Hotel Griffen. 

Futsal kursus, onsdag den 28.10. kl. 19.00 i RIK´s klubhus 

Kegleaften, fredag den 4.12. kl. 17.00 Buffalo Steak House, Nørregade 2.                 

Peter Karlsen 60 år 


