
SØNDERJYDSK FODBOLDDOMMERKLUB 
77. generalforsamling 

Mandag, den 27. januar 2020 kl. 19.00 på Ravsted Forsamlingsgård 
 
Inden generalforsamlingen. 
 
1 minuts stilhed for Cemil Ergen, som døde den 17. maj 2019 
 
Tur til landspokalfinalen eller en landskamp: 

• Mikkel Nederby 
• Kristian Klitgaard Nielsen 
• Julie Alsbro Thomsen 
• Nikolaj Elsborg Ibsen 

 
Fødselsdage: 

• 40 år 
o Muhammed Subhi Alsayed 
o Peter Holm  

• 60 år 
o Jan Schumacher 
o Kai Rasmussen 
o Finn Otte 
o Rene H. Hansen 
o Jens Christiansen 

• 70 år 
o Finn Hinrichsen 
o Knud Erik Nyby 

 
Jubilæer: 

• 1.000 kampe: Hans Jørgen Johnsen 
• 25 år:  Ole Larsen 
• 40 år:  Tore Østergaard 
• 50 år:  Jens Salting. 

 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent 
Jørgen Lauritzen blev valgt. Jørgen startede med at konstatere, at generalforsamlingen var 
beslutningsdygtig og rettidigt varslet. 
 
2. Beretninger  
a. Bestyrelsens beretning Her bør du referere hovedpukterne eller vedlægge beretningen som bilag 
– afhængig af, hvad du finder mest hensigtsmæssigt. Gælder begge beretninger 
b. Dommerudvalgets beretning 
 
3. Økonomi 
a. Fremlæggelse af regnskab – Regnskabet blev enstemmigt godkendt. Gengiv hovedtallene og det 
Bent nævnte om ensartede afregningssatser for at spare væsentlige administrative ressourcer. 
Henvis videre til regnskabet på hjemmesiden og sikre at der er indlagt der. 
b. Budget – Fremlagt af kasserer Bent Nitz. 
 
4. Indkomne forslag (skal være et bestyrelsesmedlem i hænde senest 8 dage før generalforsamling) 



Der var ingen indkomne forslag 
 
5. Valg af bestyrelse 
a. Valg af formand (Holger Martensen modtager ikke genvalg) 

Ny formand blev Finn Beck Andersen 
 
b. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. 

(Bent Nitz, modtager genvalg). Bent blev genvalgt. 
(Benny Nymark Andersen, modtager ikke genvalg). Jesper Dam Hansen blev valgt. 

 
c. Valg af 1 bestyrelsessuppleant for 1 år. (Lars Toldbod, modtager genvalg). Lars blev genvalgt. 
 
6. Revisorvalg 
a. Valg af 1 revisor for 2 år. (Jørgen Lauritzen, modtager genvalg). Jørgen blev genvalgt. 
 
b. Valg af revisorsuppleant for 1 år. (Jens Jørgen Jensen, modtager genvalg). Sjønne blev genvalgt. 
 
7. Eventuelt. 
 
Tore Østergaard, formand DFU. 
Tore startede med at ønske tillykke til de valgte og nyvalgte. 
En af de største udfordringer i øjeblikket er manglen på dommere – noget DFU er meget 
opmærksom på. 
DFU har arbejdet og vil forsat arbejde på bedre information til dommerne, når der kommer 
lovændringer.  
Sønderborg Boldklub sagen. Her er man (DFU og DBU Jylland) kommet frem til en løsning 
indeholdende en handleplan og et konsekvenskatalog, således at dommerklubben fra weekenden 1. 
– 2. februar ikke længere vil anbefale klubbens dommer ikke at dømme seniorkampe, hvor 
Sønderborg Boldklub er part. 
DFU arbejder på at få mere fokus på fastholdelse af dommere mellem 35 og 70 år. DFUU har 
derfor lavet en aftale med DBU om etablering af Fastholdelses- og Kompetence Pulje, FKP. 
 
John Møller Pedersen, DBU Region 4 og Elin Søby, Dommerpåsætter takkede begge for det gode 
samarbejde i det forløbne år.  
 
Bjarne Hansen takkede den afgående formand for et godt samarbejde i bestyrelsen og takkede 
videre på vegne alle medlemmerne for et den store indsats Holger præsterede i sin tid som 
formand for Sønderjysk Fodbolddommerklubfantastisk. 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden, hvorefter Holger afsluttede generalforsamlingen med at 
udbringe 3*hurra for Sønderjysk Fodbolddommerklub. 
 
Således opfattet – referent  
Lars Tolbod  


