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Jubilæer og runde fødselsdage blev markeret. 
 
Følgende havde jubilæum  i 2021: 
 
 Knud Hansen 60 år 
 Finn Hinrichsen 40 år 
 Finn Otte 40 år 
 Bjarne Østergaard 25 år 
 Einar Jes Olsen 25 år 
 Kirsten Juhl Østergaard 25 år 
 Søren Søgaard 25 år 
 Glen Hagensen 25 år 
 Brian Olsen 10 år 
 Ismet Cirak 10 år 
 Mustafa Bülbül 10 år 

 
 
Følgende kunne fejre rund fødselsdag i 2021: 
 
 Knud Jørgensen 80 år 
 Jens Salting 70 år 
 Carsten Kortegaard 70 år 
 Preben Wortmann 70 år 
 Bo Christensen 60 år 
 Hans Jørgen Johnsen 60 år 
 Bjarne Østergaard 50 år 
 Henrik Petersen 50 år 
 Jan Nielsen  50 år 

 Jørn Berndsen 50 år 

  

Stor tak til Christian Frederiksen for vingaver 
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Dagsorden:  
  
1. Valg af dirigent.  

Jørgen Lauritzen blev valgt. – Dirigenten takkede for valg, og konstaterede at 
generalforsamlingen var lovligt indkaldt, mindst 14 dage forud, og dermed 
beslutningsdygtig. 
Dagsorden blev efterfølgende læst op, og omdelt ved behov. 

  
 
2. Beretninger. 

Bestyrelsens beretning blev foretaget af Formand Finn B. Andersen.  
 

Formanden starter med at byde velkommen til æresmedlemmer og samarbejdspartnere 
(DBU Jylland – Region 4). 
 
– Bestyrelsens beretning ligger tilgængelig på klubbens hjemmeside, og gengives derfor 
ikke yderligere i dette referat.   

 
 

a. Dommerudvalgets beretning 
Tore Østergaard beretter på vegne af dommerudvalget for udvalgets opgaver i det forløbne 
år. 
Det seneste år har givet 75 (30 trio / 15 talentpålagte) udviklinger, hvilket vurderes som 
tilfredsstillende qua gode forhold fra DBU Jylland med mulige økonomiske rammer. Dog 
påpeges at mængden er for lav i forhold til behov, hvilket blandt andet skyldes 
udviklerkapacitet. 
Udviklerkorpset er blevet mindre og alderen for udviklerne højere, hvilket er et problem.   
19 vejledninger til 9 nye dommere, hvor fastholdelse af disse er bekymrende.  
Ros til talentgruppen, som er seriøse og ambitiøse, og dermed også helt berettiget at bruge 
økonomiske ressourcer herpå.  
Tore Østergaard påpeger at teoriforståelsen ved teoritest ikke var på højt niveau.  
Dagens ”opsang” var derfor fokus på teorigennemgang.  
 
Sønderjysk fodbolddommerklub kan bevæge sig hen imod mangel på dommere i fremtiden, 
hvilket ikke tidligere har været et problem. – Fokus på næste generation og fællesskabet! 
Afslutningsvis information omkring indstilling til indplaceringen, og procedure omkring 
denne.  
 
Der var efterfølgende spørgsmål fra Carsten Kortegaard og Jens Jørgen Jensen, omkring 
automatisk påsætning og geografisk placering af kampe samt teoriaftener og teoriprøve, 
som Tore Østergaard svarede på.  
Opfordring fra Einar Jes Olesen omkring at deltage på teoriaftener.  
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3. Økonomi. 

a. Fremlæggelse af regnskab ved kasserer Bent Nitz. 
 

Regnskabet for perioden 01-01-2021 til 31-12-2021 blev delt rundt.  
Bent Nitz gennemgik regnskabet. 
Antallet af medlemmer ligger stabilt på 120-125. 
 
Qua de seneste to års udfordringer omkring Covid-19, har antallet af påsatte kampe 
været ustabilt. 
 
Der er et planlagt og kalkuleret minus på kr. 15.586, som er i tråd med bestyrelses 
hensigt om at egenkapitalen skal bringes ned, ved at tilgodese medlemmerne.  
Der opfordres fra Bent Nitz til indkomne forslag om aktiviteter der vil tilgodese 
medlemmerne. 
 
Driftsregnskab for perioden 01-01-2021 til 31-12-2021 er tilgængelig på klubbens 
hjemmeside.  
 
Der var ingen spørgsmål til regnskabet. 
 
Regnskabet blev godkendt. 
 
 

 
b. Budget 

 
Bent Nitz gennemgik budgettet.  
Kontingentet bliver uændret kr. 200 per år. 
 
Der er budgetteret et underskud på kr. 10.400, i tråd med tidligere nævnte faktorer om 
opbakning til nye tiltag og arrangementer der tilgodeser medlemmerne. 
 
Spørgsmål / Kommentar: 
 
Synspunkt fra Jan Nielsen: 
Uddannelsesudvalg og talentarbejde: Der er for lidt penge sat af.  
Bent Nitz påpeger at bestyrelsen ikke tøver hvis der skal bruges eksempelvis 15.000 
yderligere ved konkret behov. – Bemærkning tillige om at beløbet er budget og derfor 
en forventning! 
 
Tore Østergaard opfordrer til at driften skal balancere, men at tiltag til fremme for 
klubbens medlemmer forsat skal udføres.  
 
Carsten Kortegaard opfordrer til markering af 80. udgave for generalforsamlingen i 
2023. 
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5. Indkomne forslag 
 

Der var ingen indkomne forslag. 
 
  
 
6. Valg af bestyrelse. 

a. Valg af formand til 2-årig periode. – På valg: Finn B. Andersen. 
Finn B. Andersen blev genvalgt. 

 
b. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2-årig periode. På valg: 

Bent Nitz – ønskede genvalg. 
Jesper Damm Hansen – ønskede genvalg. 
Bent Nitz og Jesper Damm Hansen blev genvalgt 

 
c. Valg af 1 bestyrelsessuppleant for 1 år. På valg: Lars Toldbod 

Lars Toldbod blev genvalgt. 
 
 
7. Revisorvalg. 

a. Valg af 1 revisor for 2 år. På valg: Jørgen Lauritzen – ønskede genvalg. 
Jørgen Lauritzen blev genvalgt 

 
b. Valg af revisorsuppleant for 1 år. På valg: Bjarne Hansen 

Bjarne Hansen blev genvalgt. 
 
   
8. Eventuelt. 
 
Torben Trafik  
Ros til Sønderjydsk Fodbolddommerklub for 79 år, og anerkendelse til bestyrelsen for at 
kæmpe for klubbens fremtid.  
 
Martin Clausen - DBU Jylland Region 4. 
Takkede for invitationen til generalforsamlingen. Han ønskede tillykke til jubilarer og fødselarer 
samt de genvalgte og nyvalgte til bestyrelsen m.v. 
 
Afbud fra Elin Søbye pga. Corona, men giver gensidig ros videre for det gode samarbejde.  
 
Martin Clausen talte om det tætte samarbejde mellem dommerklubberne og påsætter 
sammenholdt med gældende indrangering, hvor samarbejdet fungerer godt.  
 
Derudover kom de en ærlig erkendelse omkring forkert påsætning af ung dommer.  
 
I modsætning til sidste år, er der bedre muligheder for træningskampe inden sæsonstart i 
foråret 2022. 
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Bent Nitz 
 
Bent Nitz beder om ordet, og taler ud fra medbragte bøger fra arkivet. (”Kamedula” Rødding) 
Disse er til låns via ”Bibliotekar” Bent Nitz  
 
Bent Nitz fremviser statistik for 105 aktive dommere.  
 
Knud Erik Nyby 
Knud Erik Nyby beder om ordet.  
Knud Erik Nyby blev i 1985 uddannet DBU-instruktør, og han fortæller anekdoter om tidens 
gang fra slutningen af 70érne og frem til nu. Der kommer ligeledes en opfordring til nye unge 
medlemmer om at deltage aktivt i DBU /dommerklubben. De mange gode oplevelser igennem 
40 år, vil Knud Erik Nyby gerne kvitterer med at give sine remedier retur til dommerklubben i 
håbet om at de må gå videre i arv.  
 
Finn Andersen kvitterer Knud Erik Nyby med rosende ord for en flot indsats i årenes løb. 
 
Æresmedlem Knud Hansen 
Æresmedlem Knud Hansen takker for bestyrelsens anerkendelse af sit 60-års jubilæum.  
 
 
Efter dette indlæg var generalforsamlingen slut. Dirigenten takkede for god ro og orden. 
 
Formanden takkede for samarbejdet på tværs af alle interessegrupper, og han sluttede af med 
at takke Jørgen Lauritzen for at have udfyldt rollen som dirigent på bedste vis. 
 
 
 


