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Generalforsamlingen startede med Hæder til fødselsdage, Jubilæer, Pokalfinalen og Årets Unge dommer. 

Fødselsdage:   

40 års – Serkan Sahin 

50 års – Søren Søgaard, Henrik Hersbøl 

60 års – Brian Olsen, Axel Enghave, Ole Larsen 

70 års – Arne Holm Larsen, Kristian Frederiksen 

80 års – Knud Hansen (Æresmedlem) 

Jubilæum: 

10 års – Marius Nielsen, Jørn Berntsen 

25 års – Jan Laugesen, Benny Nymark Andersen 

40 års – Finn B. Andersen 

50 års – Peter Hansen (Æresmedlem) 

Pokalfinalen:  Rene H. Hansen 

Årets Unge dommer:  Joakim Koch 

Formanden byder velkommen til Gæster – Elin Søbye, Martin Clausen, John Møller Pedersen, Allan Poulsen samt til 
klubbens Æresmedlemmer. 

 

 

Dagsorden  

Punkt 1 – Valg af dirigent. 

Jørgen Lauritzen Blev valgt som dirigent, han starter med at konkludere at generalforsamlingen er lovlig indvarslet jf. 
skrivelse af 23.dec. 2018. Herefter oplæsning af dagsorden. 
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Punkt 2a. – Bestyrelsens beretning. 

Holger Martensen startede sin beretning med mindeord til vores dommerpåsætter Jan Vitus Kjær som døde i efteråret 
2018, der blev sammen holdt 1 minuts stilhed til minde om Jan. Æret være hans minde. 

Holger Martensen fremlægger herefter bestyrelsens beretning, der er Link til hele beretningen på dommerklubbens 
hjemmeside. 

Carsten Lund: Havde en kommentar vedr. dommere der får karantæne i futsal og alligevel spiller indendørs fodbold, Carsten 
opfordrede til at man kunne inddrage Spillercertifikat så karantænen gælder for alt fodbold og alle klubber. 

Sjønne: Spurgte nærmere ind til sagen vedr. SUB Sønderborg Inter, Holger redegjorde kort for sagen. 

Under beretningen bad Holger om lige at forlade beretningen for en kort bemærkning, så han efter en hyldesttale, 
udnævner Tore Østergaard til Æresmedlem i dommerklubben, Tore modtog stående bifald fra forsamlingen. 

Beretningen taget til efterretning (Beretningen kan ses på dommerklubbens hjemmeside) 

Punkt 2b. – Dommerudvalgets beretning. 

Tore oplyste at dommerudvalget består af Finn B Andersen og Tore Østergaard. Dommerudvalget arbejder så længe det 
giver mening og er en hjælpefunktion til DBU Jylland Region 4.  

Dommerudvalgets opgaver: 

Sikre at de indplacerede dommere får de kampe de skal have og at de også kommer ud af vores geografiske område. 

Sikre at nye dommere får det antal vejledninger de skal have og at de rykkes op når de er gode nok.  

Ligeledes sikre at dommere der udvikles får de rigtige udviklere til de rigtige kampe. 

Tjek af indplaceringslisten, fokus på antallet af kampe til de højest indplacerede, hellere få dommere der får de nødvendige 
opgaver end mange der får lidt. Dommerudvalget foretager op og nedrykninger for at gøre plads til de nye der skal op, selv 
om man rykkes ned kan man sagtens rykkes op igen. 

Beretningen fra dommerudvalget taget til efterretning. 
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Punkt 3a. – Fremlæggelse af regnskab. 

Regnskab kan ses på dommerklubbens hjemmeside,  

Der blev oplyst at man i bestyrelsen har besluttet sig for at alle medlemmer skal have den grønne dommertrøje, dette vil 
først være omkring sommerferien da der kommer ny kollektion, ud over dette har bestyrelsen besluttet at alle medlemmer 
kan bestille profil tøj, Jakke og Polo med dommerklubbens logo.  

Der blev ligeledes informeret om at bestyrelsen har besluttet at nedsætte kontingentet til 200kr. 

Marius Nielsen og Jan Nielsen roste bestyrelsen for kontingentnedsættelsen og for at bruge lidt af klubbens midler på 
medlemmerne. 

Regnskab blev enstemmigt godkendt. 

Punkt 3b. - Fremlæggelse af budget. 

Budget 2019 vil give et underskud på anslået 80.000kr. Forklaringen er at vi bruger lidt af klubbens midler på profil tøj og 
den grønne dommertrøje til alle medlemmer. 

Jan Nielsen havde følgende kommentar til budgettet: Ville opfordre bestyrelsen til at bruge flere midler uddannelse af 
dommere, udviklere, talenter, nye dommere, ældre dommere og bredde dommere, bestyrelsen var enig i dette og oplyste 
at man ville bruge de nødvendige midler på disse områder. 

Punkt 4 – Indkomne forslag. 

Der var ingen indkomne forslag. 

Punkt 5a.  – Valg af bestyrelse. 

Bjarne Hansen og Jens Biel blev enstemmigt genvalgt for 2 år. 

Punkt 5b. – Valg af bestyrelses suppleant. 

Lars Toldbod blev enstemmigt genvalgt som bestyrelsessuppleant for 1 år. 

Punkt 6a. – Valg af revisor. 

Knud Erik Nyby blev enstemmigt genvalgt for 2 år. 

Punkt 6b. – Valg af revisor suppleant. 

Jens Jørgen Jensen (Sjønne) blev enstemmigt genvalgt for 1 år. 
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Punkt 7 – Eventuelt. 

Holger Martensen: Udlevere Caps til udviklere og vejledere. 

Tore Østergaard DFU takker for invitationen til generalforsamlingen har deltaget i en del generalforsamlinger rundt omkring 
i de danske dommerklubber. 

Oplyser at DFU er bekymret over den indsats der lægger fra DBU med hensyn til – 

Dommernes uddannelse og aktivitet, Man undrer sig over manglende uddannelse af dommere 2200 dommere der de sidste 
5 år ikke har modtaget uddannelse, dette burde være en DBU-opgave men denne ligger nu i dommerklubbernes regi, DBU 
anerkender behovet for faglige tiltag for breddedommerne – og der er p.t. meget konstruktive drøftelser herom med DBU.   
Derfor er det også nødvendig at der afsættes midler til denne aktivitet. 

Udviklere der ikke bliver efteruddannet, opfordring til at udviklere påsættes de rigtige kampe og de rigtige dommere. Der 
mangler udviklerressourcer til breddedommere i serie 4 og 5. 

Dommernes sikkerhed og klubber som gentagne gange får indberetninger. Der er de kampe og hold hvor der pludseligt sker 
en hændelse som kommer fra en klar himmel og som man ikke kan forudse. Der er de andre forhold med klubber som 
gentagne gange er skyld i indberetninger Dette kommer ikke som lyn fra en klar himmel, her ved vi at tingene kan ske og 
derfor skal der være en anderledes mulighed for at forebygge i kampe hvor disse hold er involveret. Det er ok at melde  

afbud til kampe hvor man ikke ønsker at dømme disse problemklubber, der er fuld opbakning til dommerne fra DFU og DFU 
vil ikke have at det får konsekvenser for dommere der melder afbud til disse kampe. 

Når der sættes test krav op til eksempelvis teori og Fysisk test så skal muligheden være tilstede for at træne, Dette er i 
øjeblikket op til dommerklubberne at arrangere dette, Sønderjysk fodbolddommerklub holder træningsaftener både fysisk 
og teori ca. hver 14 dag med forskellige temaer så dommerne er klar til de forskellige tests. 

Der er stadigvæk knaster i forbindelse påsætningen af private kampe, denne skal løses mellem DBU og DFU i februar måned. 

Efterlønnere og ledige kan dømme fodbold uden at det modregnes i deres ydelser. 

Tore Takker for udnævnelsen til Æresmedlem i Sønderjysk Fodbolddommerklub. 

Knud Erik Nyby: Takker for genvalg til Revisor (der blev grinet i forsamlingen), ud over dette kom han ind på at vi snakkede 
om det samme omkring dommerens alder for 20 år siden her snakkede man om de samme tal og at det var de ældre 
dommere som tog flest kampe. 

John Møller Pedersen DBU Region 4: Mener trods alt at der stadigvæk trods alt er mest positivt i samarbejdet med 
dommerne. 

Der skal kigges på udviklinger og vejledninger og så skal der skubbes gang i samarbejdet i dommerområde 4, med den nye 
formand Allan Poulsen. 

Glædeligt med alle de jubilarer godt at se at man holder ved sin dommergerning, men også positivt at der kommer så mange 
nye og unge. 
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Der efterlyses kursister til dommerkurser i Haderslev (pt. 6 tilmeldte), Aabenraa Sundeved (pt.5 tilmeldte), Sønderborg 
Projektet (pt.10 tilmeldte). 

Der er fra DBU Jyllands Region 4 fuld forståelse for problemerne omkring OBS klubber og klubber som ikke vil opføre sig 
ordentlig og fuld forståelse for de dommere der ikke vil dømme de pågældende hold. 

Bjarne Hansen: Appellerer til generalforsamlingen om at tænke på mulige kandidater til de oprettede dommerkurser, der 
blev delt lidt pjecer ud som man kunne give til emner. 

Elin Søbye dommerpåsætter: Takkede for deltagelsen i Jans Bisættelse, nævnte lige Jans ord om ”ikke at ville bisættes en 
lørdag da der enten ville mangle dommere eller at der ville mangle kolleger”. Der blev oplyst at der bagved Elin er andre 
påsætter som hjælper hende med påsætningen eks. Svend Åge fra det sydøstjyske område, ellers andre kolleger.  

Alle nye dommere får tilbud om den strukturerede dommeruddannelse, Elin opfordrede til at man tog imod tilbuddet. 

Bent Nitz: Orienterede om tilbuddet på ShopEasy.dk dette gælder kun mandag, tirsdag og onsdag så en opfordring om at gå 
ind og bestille det billige tøj. Bent Orienterede om profiltøjet hvordan man skulle bestille det og hvordan man fik det sendt 
gratis ved at levering foregår til dommerklubben, hvis man vælger levering til privat skal man selv betale fragten. 
Opfordrede til at man fik de nye lovbøger og at udviklere og vejledere fik Caps med hjem. 

Holger Martensen: Orienterede om at der 7. april vil være et LD1 kursus i Rødding. 

Dirigenten takker for god ro og orden, giver ordet til Holger som sammen med forsamlingen udbringer 3 x hurra for 
sønderjysk fodbolddommerklub. 

Således opfattet - Referent 

Benny Nymark Andersen 

	


