
 

 
 Bestyrelsesmøde 

 
Tid og sted: 20. januar 2020, Fjelsted Skovkro 
Til stede: Tore Østergaard (TØ), Kjeld Holmen (KH), Leif Plauborg (LP), Per Buttenschøn (PB), 
René Rasmussen (RR), Per Bo Christensen (PBC), Nicolai Nielsen (NN), Hans G. Rasmussen (HGR) 
Afbud: 
 
Referent: René Rasmussen 
 

1. Godkendelse af referat 
Referatet blev godkendt. 

 
2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 
 

3. Orientering fra formanden 
a. Sønderborg Boldklub: 

TØ redegjorde for sagen med Sønderborg Boldklub og de møder der er afholdt. 
Tilgangen blev drøftet – og der blev set frem mod næste møde i sagen. 

b. Generalforsamlinger: 
De kommende generalforsamlinger blev fordelt mellem bestyrelsens 
medlemmer. 

c. Bestyrelsesmøder: 
RR sørger for at opdatere oversigten over invitation til bestyrelsesmøder 

d. Arrangement i Silkeborg d. 1. februar: 
Jan Kirkensgaard deltager i dette. TØ klæder ham på. 
 

4. Økonomi 
a. Kontingentændring for æresmedlemmer: 

Bestyrelsen genbehandlede dette spørgsmål – og nåede frem til at der ikke 
bliver lavet undtagelser for dommerklubbernes æresmedlemmer. 

b. Bestyrelsesseminar (med ægtefæller) i efteråret: 
Der blev drøftet om der skal lægges et seminar i oktober/november 2020 i 
hovedstadsområdet. TØ og RR arbejder videre med program, tid, sted mv. 
Seminaret skal omhandle de første erfaringer med det nye udmøntningsnotat. 

c. Beslutning om fællesmøder: 
RR graver i referaterne med henblik på at finde beslutninger om der skal 
afholdes flere fællesmøder med dommerklubberne/bestyrelserne i efteråret. 

d. Budgetopfølgning: 
Vi følger budgettet fint. 

 
5. Kommunikation  

PBC vurderer når der er noget ekstra interessant i Carlsens klummer som kan tiltrække 
besøgstal. Disse boostes så via Nicolai på Facebook. 
 
På Facebook fylder det en del at der vintertrænes i dommerklubberne. 
 

6. Opgavelisten 2019-20 
Punktet udgår 



 

 
  

7. Åben kommunikation – forum mv. 
RR præsenterede en forumløsning. Denne blev forkastet da det viste sig det lå på en 
åben platform. Der skal som minimum være en password-adgang.  
 
NN arbejder på en løsning omkring telefonmøde. TØ informerer ud om dette når det er 
klar. Første møde er mandag d. 2. marts fra 20-21 – og herefter udbydes det første 
mandag i måneden. 
 
Generelle principper for kommunikation blev drøftet – det er princippet at generel 
information sendes ud til alle via mail og nyhedsbreve. Har vi brug for inputs bliver dette 
fortsat via mails. 
 

8. Formandens tilgængelighed (spørgetime) 
TØ er klar til dette. NN hjælper med det tekniske. NN og TØ arbejder videre. 
 

9. Dialogforum 
Kommende møde på Dialogforum blev drøftet og der blev nedsat en arbejdsgruppe som 
skal arbejde frem mod mødet. Gruppen består af TØ, PB og NN – inputs fra bestyrelsen 
er velkomne. 
 

10. FKP 
RR præsenterede de tilbagemeldinger vi har fået. Herefter blev der drøftet en 
handleplan for indsamling af information om turneringer. 
 
LP sikrer de administrative procedurer omkring FKP og indkalder til møde med DBU om 
dette. 
 

11. DGI Kamppåsætning 
Bestyrelsen drøftede en udfordring omkring DGI Kampåsætning. LP arbejder videre med 
en løsning. 
 

12. Diadora 
Bestyrelsen drøftede seneste sag omkring størrelsen af brystlommen. NN arbejder 
videre med kommunikationen om tøjet på Facebook. 
 

13. Eventuelt 
PBC reviderer de fem gode grunde fra hjemmesiden 
LP melder afbud til næste bestyrelsesmøde 


