
 

 
 Bestyrelsesmøde 

 
Tid og sted: 15. juni 2020, Fjelsted Skovkro 
Til stede: Tore Østergaard (TØ), Kjeld Holmen (KH), Leif Plauborg (LP), Per Buttenschøn (PB), 
René Rasmussen (RR), Nicolai Nielsen (NN) 
Afbud: 
 
Referent: René Rasmussen 
 

1. Godkendelse af referat 
Referatet blev godkendt. 

 
2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 
 

3. Orientering fra formanden 
a. Dommertøj 

Tore orienterede om forløbet omkring Diadora samt forløbet omkring valg af ny 
leverandør. Tilfredshed med nuværende status. Bestyrelsens skriftlige udsendte 
materiale blev minutiøst gennemgået – og TØ sendte rettelse ud til 
dommerklubberne vedr. en formulering. 
 

b. Årshjul 
Der skal på næste møde udarbejdes årshjul for møder i 2021. 
 

c. Database og GDPR 
Der skal laves ny database over medlemmer i dommerklubberne til ny 
leverandør. Deadline for bredde er d. 1. oktober 2021.  
 
Opgaven lægges ud i nyhedsbrev af TØ hvis dommerklubberne er 
interesserede.  
 

4. Økonomi 
KH redegjorde for DFU’s økonomi. På baggrund af Corona har mødeaktiviteten været lav 
– hvilket giver et underforbrug. 
 
Bestyrelsen er ikke bekendt med dommerklubber, der er kommet i økonomiske 
vanskeligheder grundet Covid 19 situationen. 
 

5. Bestyrelsens sammensætning efter delegeretmøde 
TØ anerkendte bestyrelsens arbejde og sammensætning i en svær Coronatid med 
mange opgaver og korte frister. 
Alle medlemmer modtager genvalg på delegeretmøde. 
 

6. FKP 
LP redegjorde for de første ansøgninger til FKP. Der er flere ansøgninger af varierende 
kvalitet, så dommerklubberne skal understøttes yderligere i dette arbejde. 
 



 

 
 Der skrives ud i TØ’s næste nyhedsbrev, at man skal søge FKP direkte til Jakob Bille med 

LP kopiorienteret. 
 

7. Kamppåsætning 
RR redegjorde for nuværende status. Bestyrelsen gennemgik handlinger for hver enkelt 
dommerklub på baggrund af eksisterende information. 
RR skriver udkast til skrivelse til hver enkelt dommerklub – og får det godkendt hos 
bestyrelsen. Sendes evt. ud via TØ. 
 

8. 7-8 mands dommeruddannelse 
TØ orienterede om skrivelse til DBU på baggrund af deres 7-8 mands 
dommeruddannelse. Sagen drøftes i dialogforum. Vi afventer yderligere udvikling. 
Bestyrelsen tog ikke stilling til, om uddannelsen er god eller dårlig – men udelukkende 
de principielle problemstillinger. 
 

9. Røgfri fremtid – partnerskab 
Code of Conduct tilrettes, så der står at vi forventer at der til enhver tid overholdes den 
lokale klubs retningslinjer. Dette meddeles også røgfri fremtid. 
RR er tovholder. 
 

10. Eventuelt 
a. DFU Logo i 2. divisions dommeromklædning 

Udarbejd ultrakort kontrakt med betingelser til Skovshoved IF for brug af logo. 
PB udarbejder og koordinerer med PBC. 


