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Velkommen til den 79. ordinære Generalforsamling i Sønderjydsk 
Fodbolddommerklub. Inden vi går i gang med selve generalforsamlingen 
har vi traditionen tro bl.a. nogle jubilæer og fødselsdage vi skal fejre.  

Vi starter med de runde fødselsdage – det er bare unge mennesker denne 
gang. vi lægger ud med 60 års dagene.  

Der er også̊ et par 70-års fødselsdage.  

Så̊ går vi til jubilæerne.  

10 år og min 500 kampe  

1000 kampe  

25-års jubilæum  

30-års jubilæum  

40-års jubilæum (var der ikke noget om et 50/60-års jubilæum?) 

Turen til pokalfinalen går i år til en forholdsvis ung mand  

En stor tak til Christian Frederiksen for at sponsorere vingaver 

Endnu engang velkommen til den ordinære generalforsamling i 
Sønderjydsk Fodbolddommerklub. Som det er allerførste skal vi have 
valgt en dirigent – og bestyrelsen foreslår Jørgen Lauritzen.  

Jeg vil gerne starte med at byde særlig velkommen til dommerklubbens 
fremmødte æresmedlemmer. Gæsterne fra dommerklubbens største 
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samarbejdspartner DBU Jylland (Martin, leder af dommerregion fires 
kontor i Glejbjerg og Elin vores Dommerpåsætter. 

Endnu et år er gået i pandemiens skygge, men mens jeg skriver dette 
hører jeg vores alle sammens Mette annoncerer den totale oplukning af 
samfundet bare de dog havde taget denne dag med, men i morgen tager 
fruen og jeg ud at spise frokost på min fødselsdag uden mundbind og 
Corona pas. Tænk engang ingen restriktioner mere dømme fodbold som i 
gamle dage, stævner vil blive gennemført og de unge mennesker vil feste 
når dagens kampe er forbi, mundbind væk, koncerter, jeg glæder mig. 

Bestyrelsen ser således ud efter generalforsamlingen i september 2021  

Formand Finn Beck Andersen, næstformand Toni Lynge, Kasserer Bent 
Nitz, bestyrelsesmedlem Jens Biel- WEB master, Jesper Damm Hansen 
ansvarlig for stævner og Lars Toldbod – suppleant til bestyrelsen valgt til 
klubbens sekretær.  

Bestyrelsen har i årets løb afholdt et passende antal bestyrelsesmøder, og 
samtidig er der kommunikeret flittigt per telefon, Teams og på mail...  

I det store og hele er den sportslige og faglige del af vores virke forløbet 
uden problemer. Vi har holdt de faglige møder og opstarts møder som var 
mulige set i lyset af coronaen. 

Opstartsmøderne og løbetests var godt besøgt, men det er der jo en grund 
til uden besøg kan man ikke dømme. 
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De faglige møder vi har holdt (1 styk) det var til gengæld godt besøgt 
ellers må vi konstatere at medlemmerne svigter disse møder i Rødekro. Jeg 
kan ikke kraftig nok appellere til at i kommer til disse møder, måske er 
lovstof tørt men vi kan se at den teoretiske viden i fodboldloven lader 
noget tilbage at ønske det være sig ung eller gammel. Derfor kom til disse 
møder, ved at dygtig gøre jer klarer i teoritesten, men så sandelig afkræver 
det respekt når i kan loven når i skal i gang med kampene om ganske kort 
tid. 

Vi har i 2021 været forskånet for vold, dog var der i slutningen af året en 
episode indendørs hvor en dommer blev udsat for ganske alvorlige verbale 
trusler af en enkelt spiller, han valgte derfor at afbryde kampen og 
indberette til DBU Jylland region 4. De nye skærpede straffe som blev 
indført i slutningen viste at der i sådan et tilfælde blev givet en straf 
gældende for alt fodbold indtil 30. juni 2022. Det kan vi som klub og 
dommere kun være tilfredse med. 

Voldssagen fra 2020 Troede vi sluttede med en i dømt straf på 20 dages 
ubetinget fængsel, men vedkommende har valgt at anke sagen til 
landsretten til frifindelse. Sagen skulle have været for retten den 13. januar 
2022, men er blevet udsat igen (corona) risikoen for sådanne sager er jo 
også for gerningsmanden at straffen kan skærpes. Mulighederne herefter er 
jo så nok ved at være udtømt. 

Titlen som årets dommer gik igen i 2021 til en dommer fra Sønderjydsk 
Fodbolddommerklub, Tillykke med titlen Julie (vi overraskede dig) Men 
glem nu ikke det hårde arbejde der ligger i at få en karriere i 
dommerverdenen og få alt i verden lyt til de gode erfarne mennesker 
omkring dig. 
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Det kunne jo være en dejlig tid hvor vi kunne koncentrere os om vores 
dommerklub og dermed vores medlemmer os der har valgt frivilligt at 
arbejde i dommerklubbens bestyrelse, men sådan skulle det ikke være! 

Her i det Sønderjydske område har vi også del Futsal kampe. Både på Elite 
og på bredde niveau. 
På Elite niveau har vi indplaceret Bjarne Østergaard, som har været 
indplaceret i Futsal Ligaen i en lang årrække, og som nu efterhånden 
dømmer flere kampe i København end herhjemme.  
 Men det må jo være et tegn på at han gør det godt. 
 Vi har også fået Jonas Rossen med i ligaen, og også han gør det godt, 
med både kampe i Københavnsområdet, samt udtagelse til udveksling i 
Norge. Herfra skal lyde et stort tillykke med begge dele. 
På udvikler delen er Toni B. Lynge indrangeret som DBU Futsal Talent 
Observer. 
På breddesiden inden for Futsal, er vi mere udfordret. 
Vi har set påsætninger, hvor en dommer som er indrangeret i laveste 
ungdomsrække, bliver påsat kampe i Herresenior, med to dommer 
system, som han aldrig har prøvet, samt hvor kravet til både løbe- og 
teori er væsentlig højere. 
Det er ikke tilfredsstillende hverken for den anden dommer, holdene og 
ham selv. Så det bør undgås. 
Vi mangler i høj grad tilvækst af nye (yngre) dommere, da man har valgt 
at lægge alle kampene i Futsal i samme weekender.  
Vi har allerede meldt 4 navne ind som ønsker at dømme Futsal, er der 
andre må de meget gerne melde ind til Toni, som vil sende det videre til 
DBU Jylland. 
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Igen i efteråret 2021 væltede krisen i DFU ind over os. Endnu engang var 
det tøjet det drejede sig om, jeg vil prøve at køre det igennem kronologisk 
og jeg skal ikke trætte jer med alt for meget politik, men prøve at gøre det 
kort og forståeligt. Giver det anledning til spørgsmål, så spørg endeligt. 

a. Dommerklubberne stemmer i august og giver opbakning til en 
FÆLLES TØJAFTALE med DIADORA. 

b. DBU meddeler DFUs bestyrelse – at de vil have Eliten i Hummel. 
c. DFUs bestyrelse holder denne viden hemmelig uden at fortælle 

dommerklubberne dette og underskriver EFTER de har får beskeden 
fra DBU – en aftale med Diadora, hvor eliten ikke er med. 

d. Kort tid efter indkalder de så til et Teams møde, hvor 
dommerklubberne orienteres om situationen. Her udtrykker mange 
harme og kritik af DBUs måde at ”ødelægge” samarbejdet på. og 
tiden bruges på at brokke sig – og ingen løsninger kommer frem – 
udover at DBU i hvert fald er dumme. 

e. 2 uger senere nyt teams møde – samme snak – dog er forskellen nu, 
at DFUs bestyrelse vil indkalde til ekstra ordinært delegeret møde. 
Her bliver der fortalt, at FKP (forklar hvad FKP står for) puljen nok 
ikke vil blive udbetalt af DBU – og det får yderligere kritik mod DBU 
til at blusse op. Efterfølgende viser det sig, at FKP-puljen bliver 
udbetalt. Men intet udspil eller forslag fra DFU´s bestyrelse. Igen er 
teams mødet præget af utilfredshed mod DBU– men igen- absolut 
ingen løsninger – udover at DBU fortsat er nogle dumme nogle 
(undskyld den simple formulering). 
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f. Endelig kommer så dagsorden og indhold til del.  mødet…… og vi er 
målløse og chokerede. 

  
DFU’s bestyrelse valgte at underskrive aftalen med Diadora uden at 
spørge dommerklubberne til råds og inden svar fristen var udløbet. 
Vi forventede med rette, at den viden skulle tilgå alle dommerklubber 
INDEN en underskrift. Så vi fælles kunne have forsøgt her at finde en 
løsning. At aftalen så er underskrevet inden fristens udløb gør jo bare 
tingene endnu mere tossede. 
Det finder vi dybt kritisabelt 
  
Vi var fuldstændig ligeglade med om det blev, Hummel, Select eller 
Diadora. 
Vi stemte blankt afstemningen var hemmelig 
Som den eneste dommerklub i Danmark fik vi tilsendt tøjaftalen med 
Diadora! Et dokument fuld af stavefejl og forkerte navne på DFU, det er 
om noget amatøragtigt. 
2 ting falder i øjnene…. juridisk kunne dommerklubben blive hængt op på 
kontrakten hvis denne blev misvedligeholdt, dvs. at klubbens formue 
teoretisk kunne være i spil til at betale et søgsmål. 
Den binder klubben til at købe alt tøj hos Diadora selv den mindste t shirt 
hvis vi ville købe et eller andet til vore medlemmer.  
 
 
Vores mandat og stemme er dermed blevet misanvendt – og nu bad 
samme bestyrelse så om fuld opbakning ved det ekstra ordinære 
delegeret møde i oktober til at hvad???? 
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Det er lige præcis her – at det stoppede – fordi vi aner ganske enkelt ikke, 
hvad det er bestyrelsen vil? De har både på skrift og i 2 teams møder 
INTET fortalt om, hvad de vil og indstiller til. 
  
DFU bad os stemme om 2 forslag på ekstra ordinært Delegeret møde den 
11. oktober 2021. 
  
Vores indstilling om de 2 punkter var følgende: 

Forslag 1:  

Vi anerkender, at vi som medlem af DFU forpligter os til at følge og 
efterleve de flertalsbeslutninger, som bliver truffet af de 
delegerede.   

JA SELVFØLGELIG – også selv om vi måske ikke er enige, så er 
det en del af demokrati – og det bakker vi naturligvis op om. Skulle 
udviklingen gå i en retning så meget mod vores egen 
overbevisning, så er det klart, at vi så må tage medlemskab op til 
overvejelse. 

Som dommerklub følger og efterlever vi bestyrelsens beslutninger, 
når disse følger foreningens vedtægter.  

NEJ -vi giver ingen bestyrelse i DFU fuldmagt til at handle på egen 
hånd uden at spørge dommerklubberne. Vi har en stemme og 
bruger denne – men at give en fuldmagt til at en bestyrelse kan 
gøre hvad de vil uden at spørge dommerklubberne til råds – som fx 



 8

at underskrive en aftale med Diadora uden at informere om DBUs 
pludselige beslutning om Eliten i Hummel – viser med al tydelig, at 
det kan vi ikke stå inde for.  

Det er muligt, at alle dommerklubber alligevel ville have peget på 
Diadora – Men vi blev ikke spurgt. Så vi kan ikke sige ja til den 
ordlyd. 

Forslag 2:  

De enkelte dommerklubber anerkender udfaldet af afstemningen fra 
tøjudvalgsmødet 14. august 2021, hvor Diadora blev valgt som 
tøjleverandør.   

Vi anerkender IKKE, at der skulle have været sagt ja tak til en to 
delt tøjaftale – en hvor eliten har egen aftale – og bredden har 
modsat en aftale. 

De enkelte dommerklubber efterlever beslutningen fra 
afstemningen, og anbefaler alle sine breddedommere at dømme i 
Diadora.  

 
De delegerede anbefalede Diadora efterfølgende– så det bakkede 
vi op om og anbefaler vores dommere dette uagtet at det måske 
bliver for en kortere periode. 

På baggrund af alt dette bad vi om en mistillids afstemning vel 
vidende at denne ikke ville blive vedtaget, men vi var nødt til at give 
vores utilfredshed tilkende. 
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På det ordinære Del. møde stillede vi forslag om: 

1. forslag 

Aftale med DGI og Dansk Firma idræt skulle færdiggøres i 2022 
skulle have været færdig gjort i 2020, vi nærmer os nu 2 år uden 
aftale og penge til DFU, det drejer sig om 200.000,- 

Aftale om omkostnings godtgørelse den har ramt 250,- for senior, 
penge ud over 250,- er dommernes penge og de bør anvendes 
efter deres ønsker. 

Aftale om udvidelse af FKP den nuværende aftale åbner op for en 
udvidet pulje. 

Der skal sikres at DFU`s logo bæres  

21-punkts erklæringen skal sikres overholdt man kan kun ændre 
denne med 2/3 dels flertal af de delegerede 

2. forslag 

Til delegeret mødet 2022 skal der fremlægges en handlingsplan for 
de næste 3 år. 

De delegerede til mødet fandt at det var gode forslag, men kunne 
ikke bakke op om disse, de ville give bestyrelsen arbejdsro. DFU´s 
formand fandt disse forslag fjollede. Lige i øjeblikket vinker man så 
farvel til over 100.000,- om året, det synes jeg er fjollet. 

Så bestyrelsen har nogle overvejelser omkring følgende punkter: 
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1. Hvad får Sønderjydsk Fodbolddommer Klubs medlemmer ud 
af, at være med i DFU. Vi betaler pt.ca. 15000 kr. pr år. 
 

2. Skal vi hellere øge samarbejdet, med de øvrige 
dommerklubber i Jylland, og den vej rundt, forsøge at få 
opbygget et yderligt samarbejde med DBU Jylland om nogle 
lokale tiltag. 

Går vi videre med disse overvejelser, vil vi indkalde klubben 
medlemmer til et møde, udelukkende om klubbens fremtidige 
muligheder. 

Jeg vil gerne her til sidst udtrykke en stor tak for et glimrende 
samarbejde med DBU Jylland med Region 4, dig Martin og ikke 
mindst dine medarbejdere i Glejbjerg. Elin en stor tak til dig, 
kontakten og samarbejdet med dig er forbilledligt, sammen får vi 
løst hverdagens små og store problemer. 

Tak til mine bestyrelseskolleger for samarbejdet i det forgangne år, 
tak for godt samarbejde i dommerudvalget. 


