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Corona
Her på falderebet af 2020 er det tid til at se lidt tilbage på året der er gået og her har ét
ord nok været det mest benyttede i 2020, nemlig Corona. Der kan ikke tændes for
hverken TV eller radio uden dette ord bliver brugt. Det har også haft stor betydning
og indflydelse på bornholmsk fodbold. Vi var slet ikke ude at dømme fra 11. marts og
3 måneder frem og alle vores arrangementer i foråret blev aflyst. Vi kom i gang med
lidt sommerbold i juni måned og startede så turneringen igen i august måned og vi
gennemførte næsten efterårsturneringen. Dog blev de sidste kampe i KS for herrer og
kvinder aflyst. Vi skulle have spillet Futsal i november/december, men det blev også
aflyst.
Det lykkes at gennemføre en gennemgang af futsalregler den 11. november og vi var
klar til sæsonen. De første påsætninger var lavet og udsendt, men dagen efter blev
hele turneringen aflyst i resten af 2020. Det er meningen, at turneringen optages igen
til januar, så det håber vi alle.
Der var også udsendt invitationer til indendørs fodbold med bander og til små mål for
herre – og kvindesenior til januar, men det er også aflyst.
Vi fik heldigvis afviklet 2 arrangementer i august måned. Et medlemsmøde samt
vores 75 års jubilæumsfest og det var vi meget glade for.

Dommermøde den 23. februar kl. 19.00
I Rønne Hallens Cafeteria med Jan Carlsen.
Vi har lagt et interessant dommermøde den 23. februar. Vi får Jan Carlsen til
Bornholm og blandt andet vil han snakke om VAR. Det er noget som alle dommere
går meget op i og hver weekend snakkes og diskuteres dette i rigt omfang. Det bliver
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spændende at høre retningslinjerne og høre om de ”sager/udfordringer” der har været
i 1. halvdel af turneringen.
Jan vil også gennemgå nogle ting fra fodboldloven, så vi alle kan blive klogere. Der
vil også blive en skriftlig test, så vi kan få kåret årets teorimester for 2021. Jeg er
overbevist om, at det bliver et godt møde og håber på meget stort fremmøde.

Bjarne Nielsen 75 år den 20. december 2020
Bjarne Nielsen fylder 75 år søndag den 20. december. Bjarne tog
dommereksamen i 1986 og dømte lige siden indtil han stoppede i
2006. Bjarne nåede at blive linjedommer i BSH. Bjarne er én af vores
trofaste medlemmer som altid møder op til festlige lejligheder og ikke
mindst til vores kegleaften. Bjarne har indtil videre været keglemester
3 gange. Desværre blev spillet aflyst i 2020, så vi kunne ikke dele
vores rødvin til maden, som vi altid plejer.
Der skal lyde et stort tillykke med fødselsdagen fra Bornholms Fodbolddommer
Klub.

Generalforsamling 4. februar kl. 19.30 Nexø Klubhus
Torsdag den 4. februar klokken 19.30
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent og kampafgift
6. Valg af
a. Formand Holger Hansen
b. 1 bestyrelsesmedlem Mogens Christiansen
c. 1 bestyrelsessuppleant Peter Bech Jensen
d. 1 revisor Lars Hattesen
e. 1 revisorsuppleant Ronni Svendsen
7. Eventuelt
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde
senest 8 dage før generalforsamlingen.

Diverse oplysninger
BFK´s bestyrelse og dommerudvalget afholdt vores årlige fællesmøde den 25.
november, hvor vi evaluerede 2020. samarbejdet har kørt godt både med udvalget og
kontoret. Der var enkelte bemærkninger til påsætningen, især til de to nye dommere.
Vi havde udarbejdet forslag til aktivitetsplan for 2021 som senere er blevet tilrettet og
godkendt. Er med i dette nyhedsbrev. Vi havde arbejdet på, at få en tur til en
superligakamp og også søgt tilskud og fået det bevilliget. Men som situationen er nu
og varer ved i 2021, så tror vi ikke, at det er muligt at få billetter, så den tur har vi
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skrinlagt i 2021. I stedet har vi planlagt et ekstra møde i februar. (Se andet sted.)
Generalforsamlingen er planlagt til 4. februar i Nexø Klubhus. Dommernåle uddeles
på denne dag til John Lintrup 25 år, Mogens Sørensen 10 år og Henrik Piil 5 år.
Bent Nielsens dommerlegat bliver uddelt på DBU B´s rep. møde den 3. februar.

Aktiviteter 2021
Generalforsamling:

Torsdag den 4. februar kl. 19.30

Dommermøde:

Tirsdag den 23. februar kl. 19.00, Rønne Hallens Cafeteria.
Gæst Jan Carlsen.

Dommermøde:

Tirsdag den 23. marts kl. 19.00, Rønne Hallens Cafeteria

Minigolf:

Fredag den 28. maj kl. 17.00

Løbe – og teoritest:

Tirsdag den 22. juni kl. 16.00, RIK´s klubhus

Sommerarrangement: Søndag den 8. august kl. 14.00
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.

Glædelig jul og godt nytår fra formanden
Jeg vil hermed sende mange hilsner til alle vores medlemmer og deres bedre
halvdele. Det har været et meget turbulent år med mange udfordringer. Fodbolden
blev lagt ned i foråret og vores møder og arrangementer blev aflyst på stribe. Sidst i
juni kom fodbolden dog lidt i gang igen og efterårsturneringen blev afviklet stort set
efter planen. Vi fik dog afviklet ét medlemsmøde i august måned. Årets højdepunkt
var vores 75 års jubilæumsfest i august som heldigvis blev afviklet.
Trods alle udfordringer i årets løb sender jeg mange hilsner om en rigtig god glædelig
jul og et godt nytår til jer alle og jeres familier. Pas godt på jer selv. Vi ses i 2021.
Holger Hansen
BFK`s bestyrelse ønsker
alle dommere, deres
pårørende og
samarbejdspartnere en
rigtig glædelig jul samt et
godt og lykkebringende
nytår.
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