Sønderjydsk Fodbolddommerklub

74. generalforsamling afholdt 30. januar 2017

Referat
1. Valg af dirigent
Jørgen Lauritsen blev foreslået og enstemmigt valgt som dirigent
Jørgen konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

2. Beretninger
a. Bestyrelsens beretning
Holger gennemgik beretningen – suppleret af Bjarne, som gennemgik
tilfredshedsundersøgelsen. Begge indlæg er vedlagt dette referat.
Der fremkom følgende bemærkninger:
Jan Nielsen havde følgende bemærkninger/spørgsmål:
•
•
•
•
•

Dagsorden manglede ved bordene
Svært at se præsentationen og svært at kommentere og stille spørgsmål når det
skete under beretningen
Diverse forslag til opbygning af beretningen
Afregning af saga-cup – forslag til forbedringer blev fremsat.
Jubilæum – sidste år blev der lovet mere vedr jubilæet end det formanden
indikerede i sin beretning.

Knud Hansen, æresmedlem havde følgende bemærkning:
•

Ros til klubben for det arbejde der lægges for at få flere dommere

Knud Erik Nyby
•

Kommenterede på den af formanden rejste kritik vedr instruktion i de nye regler i
2016 – herunder baggrunden for den valgte løsning.

Beretningen blev godkendt

b. Dommerudvalgets beretning
Tore Østergaard fremlagde dommerudvalgets beretning

•
•
•
•
•
•
•
•

Godt år for dommerne i Sønderjydsk – nu er vi repræsenteret i 2. division og
danmarksserien.
4 nye udviklere Rene, Tony, Claus og Sjønne
Holger er nu trioudvikler
Talentpleje; Tore og Lars Toldbod
Dommerindplacering, generelt fungerer godt i et godt samarbejde
Aldersfordelingen er der taget hånd om, idet den var ”skæv”. En foryngelseskur er
iværksat.
I efteråret 2016 blev der lavet en målrettet indsats for talenter – dette vil blive
gentaget.
Samarbejdet med de forskellige enheder fungerer super godt.

3. Økonomi
a. Fremlæggelse af regnskab
Bent Nitz gennemgik regnskabet for kalenderåret 2016
•
•
•
•

Indtægter i alt kr. 172.551
Udgifter i alt kr. 141.205
Resultat i alt kr. 31.346
Egenkapital ultimo: kr. 404.081

Jan Nielsen forespurgte til og kommenterede en række af de forskellige
regnskabslinier.
Regnskabet blev godkendt

b. Budget 2017
Bent Nitz gennemgik budgettet, som viser et underskud på kr. 3.300
Budgettet blev taget til efterretning.

4. Indkomne forslag
Fra bestyrelsen forelå der et forslag om ændringer af vedtægterne – primært af
redaktionel karakter. I forhold til det udleverede rettes i §5 således, at DBU bliver
indføjet.
Ændringsforslaget blev vedtaget. Opdaterede love vedlagt.

5. Valg af bestyrelse
Jens Bihl og Bjarne Hansen var på valg og blev begge genvalgt til bestyrelsen, medens
Lars Toldbod blev genvalgt som bestyrelsessupleant.

6. Revisorvalg
Jørgen skov blev genvalgt som revisor, medens Knud Erik Nyby blev genvalgt som
revisorsuppleant.

7. Eventuelt
Der efterlystes fælles retningslinjer ved træningskampe i relation til advarsler og
udvisninger.
Tore orienterede om forhold i DFU. Der er væsentlige forbedringer i samarbejdet i
forhold til tidligere år.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Som eks er der lavet aftaler om stævner m.v. således, at der er ensretttede
linier.
Masser af faglige konstruktive drøftelser mellem DBU, DFU osv til glæde for
fodbolddommerne.
Der ønskes mere fokus på fastholdelse og dommernes sikkerhed.
Medlemssystemet er under udvikling
Hjemmeside er under udvikling – noget er allerede lagt ind under ”Mit DFU”
Opfordrede til at tilmelde sig Facebook og Tvitter
DFU arrangerer en tur til London i sidste weekend i november 2017.
Markedsføres i marts
Futsal-ordning skal opdateres
Månedlig nyhedsbrev forventes udgivet fra DFU

Benny fra dommerområde 4
•
•

Tak til Holger i udviklergruppen og Tore med de fælles områder der er.
Prioritering er på de nye dommere vedr udviklinger

Jan – dommerpåsætter
•

Tak til dommerne og øvrige samarbejdspartnere

John Møller Petersen
•
•
•

Tak for et konstruktivt samarbejde med de involverede parter.
Tillykke til prismodtagerne
Kurset for nye dommere i Haderslev er aflyst pga for få tilmeldte

Tøjordning – Bent Nits orienterede om tøjordningen i Jens Biels fravær
•
•

Shopeasy – specialbestilling. Polo + jakke i alt 200 kr.
Ved bestilling indsættes rabatkoden, som er på hjemmesiden

Holger
•

Afsluttede generalforsamlingen og takkede for de forskellige input.

