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BFK – 75 års jubilæum.
Dette nyhedsbrev er en ekstraudgave i anledning af
vores jubilæumsfest den 22. august. Bornholms
Fodbolddommer Klub havde 75-års jubilæum den
26. august og det skulle fejres.
Derfor afholdt vi en jubilæumsfest lørdag den 22.
august på Hotel Griffen, og det blev et brag af en
fest. Der var afsat penge igennem mange år, så det
skulle blive så billigt som muligt for vores
medlemmer.
I alt var vi 39 stk. til stede og vi havde samtidig fået afbud fra ca. 10
stykker på grund af flyttede konfirmationer, bryllup, ferie m.m. Fester som
skulle have været afholdt i foråret.
DFU´s formand Tore Østergaard med fru
Kirsten var til stede og ellers var
æresmedlemmer inviteret, tidligere
nulevende formænd siden først i 70´erne var
også inviteret.
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Ikke alle havde sagt ja tak til invitationen. Alle medlemmer af BFK var
selvfølgelig også inviteret.
Alle mødte til en velkomstdrink kl. 18.00. Der var lavet bordplan, og vi
sad ved fem runde borde med et bestyrelsesmedlem ved hvert bord.
Formanden holdt en lille velkomsttale og bød velkommen til alle og
håbede på en god aften. Efter snakken lød det absolut på, at det lykkedes.
Der blev serveret en 3-retters meget fin menu med tilhørende vine og koldt
vand. Solen skinnede gennem vinduerne med fin udsigt til vandet og
havnen.
Efter forretten holdt formanden en tale, hvor han
præsenterede det jubilæumsskrift, som var blevet
udarbejdet af Mogens med hjælp til materialet fra
protokoller, aviser, bladet Fodbolddommeren og
formandens scrapbøger siden 1970.
Der stod noget om foreningen gennem mange år.
Sjove episoder, boykot af en fodboldklub, voldssager
m.m. Liste over tidligere formænd siden begyndelsen,
æresmedlemmer, bornholmske divisionsdommere fra
1948, alle vores teorimestre siden 1994, modtagere af Bent Nielsens
dommerlegat siden 2003, en ca. liste over de dommere, der har dømt flest
kampe, oversigt over dommere som har vundet flest gange i minigolf siden
2005 og flest gange keglemestre siden 1976. Alle medlemmer ved festen
og gæster fik et eksemplar med hjem og alle vores medlemmer får også et
eksemplar senere.
Efter denne gennemgang tog formanden et nyt stykke papir og bad
Mogens Christiansen og Teresa om at rejse sig op. Herefter gennemgik
Holger alle Mogens meritter gennem tiderne. Jeg skal nævne nogle ting
her.
• Dommereksamen 1981
• Divisionsdommer 1990 – 1997, 8 sæsoner
• Stoppede med at dømme 2008
• Vejleder og udvikler siden 2016
• Valgt til bestyrelsen i 1999, efter suppleantposter i ca. 10 år.
• Sekretær og næstformand
• Redigerer og udsender nyhedsbreve
• Medlem af dommerudvalget
• Sidder samtidig som formand i en stor idrætsforening her på øen.
• En meget stor arbejdskraft
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Holger overrækker æresbrev til Mogens og
blomster til Teresa.
Efter hovedretten var det Tores tur til at sige lidt om DFU og kom med
nogle historier ved siden af.

Til slut kom det som en meget glædelig overraskelse for formanden, da
Tore havde DFU´s guldnål med fra bestyrelsen, som blev overrakt til
Holger og blomster til Inger.

Herefter var der en sang før desserten.
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Kaffen med avec blev serveret og Jan Torgersen spillede
op til musik og dans med hensyntagen til coronaregler.
Efter kaffen var der drinks og øl og vand.
Natmaden blev serveret ca. 00.30. En del blev og
snakkede, før de tog hjem.
Ca. kl. 03.00 forlod formanden Griffen tillige med de sidste gæster.

Tidligere formand for BFK
Preben Hansen og Fru Lillian

Til højre tidligere formand for BFK Jørgen Lund Jensen og Fru Merethe.
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Æresmedlem i BFK
Jørgen Alstrup og
Fru Annelise

Næstformand Mogens Christiansen takker for udnævnelsen til æresmedlem
af BFK

Bestyrelsen vil sige tusind tak til alle for deltagelsen og det gode humør og
dem, der ikke kom til festen, gik glip af en fantastisk aften. Vi har
efterfølgende kun hørt positive meldinger fra aftenen, så det er bestyrelsen
meget tilfredse med.

Mange hilsner
BFK´s bestyrelse.
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