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BORNHOLMS FODBOLDDOMMER-KLUB  
STIFTET 26. AUGUST 1945  

  
  

 

 

Nyhedsbrev nr. 2/2021 
 
Redaktør: Mogens Christiansen                13. juni 2021 
Mail: mc@cabh.dk 
Kontaktadresser: 
Formand 
Holger Hansen 

Syrenvej 8 
3700 Rønne 

Tlf. 
56955509/61792607 

E-mail: 
holger.philip08@gmail.com 

Kasserer 
Morten Hjorth Hansen 

Kløvermarken 24 
3730 Nexø 

Tlf.: 
56491650/21783022 

E-mail: 
mhhsport@outlook.dk 

Sekretær & næstform 
Mogens Christiansen 

Lærkevej 19 
3751 Østermarie 

Tlf.: 
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 25. maj 2021 
 

Så lykkedes det af få afviklet vores generalforsamling 2021. Efter to aflysninger/ 

udsættelser, så blev den afholdt tirsdag den 25. maj i Nexøhallens selskabslokale med 

hensyntagen til diverse regler. 

Der var 18 fremmødt og det var bedre fremmøde end i 2020 før coronaen, så det var 

tilfredsstillende. Jeg tror, at dommerne havde behov for at se hinanden igen. 

Det var en stille og rolig generalforsamling uden de store ting på programmet. Jørgen 

Alstrup blev valgt til dirigent. Formanden aflagde en fyldestgørende beretning. Det 

var i en afkortet udgave, da mange ting ikke kunne lade sig gøre i 2020. 

 

 

Under beretning udleverede formanden DFU nåle for 

10 og 25 års trofast dommergerning til Mogens 

Sørensen og John Lintrup.  
 

 

Desuden fik Mogens Christiansen en DFU æresnål for sin 

udnævnelse til æresmedlem i BFK i august måned. 
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Efterfølgende var det kassererens tur til at aflægge regnskabet. Et tilfredsstillende 

regnskab, trods manglende indtægter fra kampafgiften i foråret 2020. Regnskab for 

dommerfesten var med i regnskabet, men da der gennem mange år var hensat midler 

til festen, påvirkede det ikke årets driftsresultat. Der var fri bar m.m. 

 

Budgettet blev fremlagt for 2021.  

 

Bestyrelsen havde et ændringsforslag til vores love/vedtægter. Dette indebar, at en 

eventuel ændring i kontingent vedtaget på generalforsamlingen først vil være 

gældende for året efter. Så undgår vi, at skulle bede vore dommere om at betale 

kontingent før beløbet er vedtaget. Det blev enstemmigt vedtaget. 

 

Alle valg var genvalg: Formand Holger Hansen 

Bestyrelsesmedlem: Mogens Christiansen. 

Suppleant: Peter Bech Jensen 

Revisor: Lars Hattesen 

Revisorsuppleant: Ronni Svendsen 

 

Under eventuelt overrakte Holger DBU´s dommernål 

til Mikael Petersen for 5 års dommergerning, 

hvorefter Mikael Petersen, som repræsentant for 

dommerudvalget overrakte en nål til Henrik Piil, 

også for 5 års dommergerning.  
 

 Mogens Sørensen fik for 10 år og endelig John 

Lintrup for 25 år. Tillykke til alle. (Mogens Sørensen var ikke til stede, så han har 2 

nåle til gode.) 

 

Mogens Christiansen og Mikael Petersen gennemgik den nye løbetest, som vi prøver 

at gennemføre den 22. juni. 

Dirigenten og revisor fik udleveret Svaneke øl for deres dåd. Formanden udbragte et 

3-foldigt leve for BFK og så var vi klar til smørrebrød og kaffe. 

 

Minigolf fredag den 28. maj Nyker Klubhus 
 

Det lykkes at afholde vores minigolfmesterskaber for 2021. 18 personer var til stede 

og der var 15 der deltog i spillet. (1 stk. sent afbud) Efter lodtrækning var vi opdelt i 

4 puljer og spillede 18 huller. Efter disse huller blev vi igen inddelt i 4 puljer og 

mesterskabet blev afgjort i pulje 1. Finalepuljen bestod af den forsvarende mester 

Kim A., Alstrup, Louise og Knud K. fra 41 til 46 slag. Så en spændende finaledyst. 

Det blev en meget spændende finale, hvor stillingen ændrede sig mellem spillerne. 

Kim førte efter de første 5 huller. Fra hul 6 til hul 14 overtog Alstrup 1. pladsen. Fra 

hul 15 til 17 kom Louise i spidsen, så sidste hul skulle afgøre mesterskabet. De tre 

nævnte havde alle chancen med 3 slag mellem sig. Kim og Louise lavede 7 og 6 slag 
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og da Jørgen Alstrup nøjedes med 2 slag, så blev Jørgen minigolfmester 2021 med 2 

slag bedre end Louise og med Kim på 3. pladsen. Knud på 4. pladsen kom aldrig til at 

spille nogen rolle i finalerunden. 

 

   
 

 

 

André K. vandt pulje 2 foran Martin Schmidt. Pulje 3 blev vundet af Jeppe Pedersen 

foran Morten Hjorth. Endelig vandt Keld H. pulje 4. 

 

   
 

 

 

Så gik vi i Nyker klubhus og indtog en lækker buffet med diverse drikkevarer og 

kaffe. Fint serveret af Heidi og Inger. Så gik snakken meget fint både med 

dommersnak og dagens oplevelser. Alle havde brug for at få snakket sammen. Det 

var absolut et godt arrangement som vi godt kunne finde på at gentage til 2022. BFK 

søgte og fik tilskud fra FKP-puljen. Det siger vi mange tak for. 

  

Steen Henriksen fylder 60 år den 13. juni. 
 

Steen Henriksen fylder 60 år søndag den 13. juni. 

Steen kommer fra København og flyttede til Bornholm i 2020 og er 

begyndt at dømme her i 2021. Steen tog dommereksamen i 1999 og 

startede med at dømme. Steen nåede KS meget hurtigt, men stoppede 

allerede i 2003 for at gå trænervejen og har trænet mange hold på forskellige niveauer 

i København. Er nu flyttet til Bornholm og har fået lyst til at dømme igen. Det er vi 

glade for og ønsker ham al muligt held med dommergerningen. 

Et stort tillykke med dagen skal lyde fra Bornholms Fodbolddommer Klub. 

Præmieoverrækkelse i finalerunden. Fra venstre Minigolfmester Jørgen Alstrup, nr. 

2 Louise Mikkelsen og nr. 3 Kim Andersen 

Præmieoverrækkelse i de øvrige puljer. Fra venstre pulje 2, André Kahlenberg, 

Pulje 3 Jeppe Pedersen og Pulje 4 Keld Hansen. 
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Teori – og løbetest tirsdag den 22. juni i Rønne Hallens 

cafeteria for KS/BS dommere og udviklere. 
 

BEMÆRK: stedet er ændret til Rønne Hallens Cafeteria!  

 

 
 

Tirsdag den 22. juni er der obligatorisk teoritest for KS/BS dommere og 

udviklere, ca. 16.00. Teoritesten finder sted i Rønne Hallens Cafeteria. 

Jeg har ikke de endelige tider endnu, men det bliver med start ca. kl. 16.00. Øvrige 

dommere (fra SH1 og nedefter) er også meget velkommen til at deltage i teoritesten. 

Det kan aldrig skade.  

Efter teoritesten er der obligatorisk løbetest for KS/BS dommere. Her er øvrige 

dommere også velkommen til at deltage. 

 

Tilmelding skal ske på link som DBU Bornholm har udsendt pr. mail den 3. juni. 

Har I problemer med tilmelding så kontakt Morten Blem på kontoret. Sidste 

tilmelding er lørdag den 19. juni. 

 

Endelige mødetidspunkter vil fremkomme så hurtigt som muligt efter jeres 

tilmelding.  

 

Det er Jan Carlsen der som sædvanlig kommer til Bornholm for at 

forestå teoritesten. 

 

 

Aktiviteter 2021 
Løbe – og teoritest:  Tirsdag den 22. juni kl. 16.00, Rønne Hallens Cafeteria. 

Sommerarrangement:  Søndag den 8. august. 

Dommermøde: Tirsdag den 10. august kl. 19.00, Rønne Hallens Cafeteria 

Futsal møde:  Onsdag den 27. oktober kl. 19.00, Rønne Hallens Cafeteria 

Kegleaften:              Fredag den 3. december kl. 17.00, Buffalo Steak House.  

 

 

  


