
 

 

 

 

Julehilsen fra DFU 

 

Kære dommer 

 

Julen nærmer sig med hastige skridt. Fodbolden ruller beskedent i diverse vinterturneringer, men de fleste 

dommere er gået på en særdeles velfortjent vinterpause, hvor hygge i familiens skød afløser hverdagens stress og 

jag. Husk at nyde pausen og få ladet dommerbatterierne op på ny. Der er brug for alle igen i 2023. Mænd og 

kvinder – unge og ældre. 

 

Delegeretmøde 

I november afholdt DFU det årlige delegeretmøde, denne gang i Middelfart. Her blev der taget afsked med Bent 

Halfdan, der i cirka 30 år har været en del af Ordensudvalget, de seneste 20 år som formand. Også Gunnar 

Bjerglund valgte som Bent at ophøre i sin funktion. Gunnar har været revisor i 6 år. Der er altså tale om to erfarne 

personer i DFU-regi, og det leder hen til den kendsgerning, at det bliver sværere og sværere at erstatte kompetente 

ledere. Ikke kun i idrættens verden, men også i mange andre hjørner af samfundet er det blevet vanskeligere at 

finde frivillige ledere. Dette gør sig også gældende i DFU’s bestyrelse. Jens Ø. Poulsen havde meldt sit ophør i 

bestyrelsen for at overgå til den lokale bestyrelse, Kenneth Thorstein forventer ophør i 2023, Kjeld Holmen i 

2024, og formand Kim Hansen finder det hensigtsmæssigt at ophøre i 2025. Der er altså tale om en meget stor 

udskiftning, og som altid bliver en bestyrelse sårbar, når kontinuiteten halter. En vedtægtsændring blev italesat på 

delegeretmødet, og denne mødte opbakning. Det betyder, at der skal afholdes et ekstraordinært delegeretmøde i 

januar. Ændringen går på, at man fremadrettet gerne må sidde i DFU’s bestyrelse samtidig med, man også fungerer 

i den lokale dommerklubs bestyrelse. Det betyder, at Jens Ø. Poulsen blev genvalgt for en 2-årig periode. 

Som det fremgår af ovenstående, vil vi støde ind i en række ubekendte i nær fremtid. Derfor appellerer vi her til, 

at I ude i dommerklubberne og omklædningsrummene lader bestyrelsesarbejde og -tanker få plads. Går man rundt 

med tanker om frivilligt arbejde i egen dommerklub, er det med at få dyrket tankerne og taget kontakt til sin lokale 

bestyrelse. På den måde kan vi klargøre næste generation i DFU til at videreføre unionen godt og sikkert. 

DFU’s bestyrelse har i forlængelse af det ordinære delegeretmøde holdt møde med Bjarne Nigaard, KFD, hvor 

emnet har været ny formand i Ordensudvalget. Vi kunne hurtigt blive enige om et samarbejde og ønsker hermed 

Bjarne tillykke med titlen som formand for Ordensudvalget i DFU. 

 



 

 

Samarbejdet med DBU 

Formand, Kim Hansen, og næstformand, Kenneth Thorstein, har haft indledende møder med DBU’s direktør, 

Jakob Jensen, og formand, Jesper Møller. Tegningen til et godt og frugtbart samarbejde er afgjort til stede. I det 

sene efterår har det desværre stået for meget stille, hvilket nemt forklares med travlhed pga. det VM, der 

desværre for Danmarks vedkommende sluttede alt for tidligt. Vi rykker DBU for nyt møde inden jul således, vi 

fra starten af 2023 er klar til at komme videre i forløbet. Det er i høj grad 21-punktserklæringen, der står for 

skud. Heldigvis er begge parter enige om, at den er forældet. DBU kører kampagnen ”Tal pænt”, og det går fint 

i spænd med vores fokus på det disciplinære. Det skal ikke forstås sådan, at vi er sat i verden for at straffe 

hårdest muligt, men vi kræver rimelighed og ordentlighed, når der opstår sager ud over det sædvanlige. 

 

 

Seminar om fremtidens DFU 

Lørdag den 18. marts 2023 inviterer vi to repræsentanter fra alle dommerklubbers bestyrelser til et dagsseminar, 

hvor vi skal kigge hinanden i øjnene og debattere hvordan, vi ønsker, DFU skal se ud i fremtiden. Som nævnt 

tidligere i denne hilsen står vi foran udskiftninger i bestyrelsen og Ordensudvalget. Vi vil med dette seminar stile 

mod et meget mere klart DFU, hvor dommerne og dommerklubbernes bestyrelser til hver en tid vil være skarpe 

på hvad, DFU er til for. De seneste år har været turbulente for DFU, og med dette ønsker vi en skarpere profil, 

der matcher den fremtid, vi kigger ind i. Der er udsigt til en spændende dag, og vi ser frem til seminaret, som 

afholdes på Storebælt Sinatur Hotel & Konference i Nyborg. Mere info herom vil tilgå formændene ude i 

dommerklubberne. 

 

Med disse ord er der blot tilbage at ønske alle en rigtig glædelig jul samt et lykkebringende nytår. Selv om vi lige 

nu nyder fodboldpausen, glæder vi os til at møde jer ude på banerne og i omklædningsrummene til foråret. 

 

Julehilsner fra DFU’s bestyrelse 

Kim Hansen, Kenneth Thorstein, Kjeld Holmen, Dennis Christiansen og Jens Ø. Poulsen 

 

 

 


