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80. generalforsamling 

Mandag den 30 januar 2023 kl. 19.00 på Ravsted Forsamlingsgård 

 
 
 
 

Jubilæer og runde fødselsdage blev markeret. 

 

Følgende havde jubilæum  i 2022: 

 

  

  

• Einer Gemmer 40 år 

• Karl Jørgen Møller 40 år 

• Carl Dinesen 10 år 

  

  

  

  

  

 

 

Følgende kunne fejre rund fødselsdag i 2022: 

 

  

• Arno Kruse 70 år 

• Jan Jessen 70 år 

• Finn B. Andersen 70 år 

• Tore Østergaard 60 år 

• Einer Gemmer 60 år 

• Ejner Jes Olesen 60 år 

• Børge Dall Jørgensen 60 år 

• Blerim Xhinivic 50 år 

  

  

Kåring til ”Årets dommer” – Turen til Parken: Holger Martensen. 

 

Jens Biel modtog vinegave som tak for god indsats i bestyrelsen. 
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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.  

 

Beretningen blev afsluttet med spørgsmål fra forsamlingen: 

Hvor mange kvindelige medlemmer findes der i dommerklubben: 4 personer  

 

Dirigenten bekræfter at beretningen er taget til efterretning. 

 

 

a. Dommerudvalgets beretning 

Tore Østergaard beretter på vegne af dommerudvalget for udvalgets opgaver i det forløbne 

år. 

Det seneste år har givet 53 udviklinger, hvilket vurderes som utilfredsstillende iflg. Tore 

Østergaard. – Det nævnes tillige at mange nye dommere når ikke deres 3 prøvekampe, 

inden de stopper igen. Tore Østergaard kom senere ind på tiltag for at ”ryste posen” i 

forhold til nytænkning omkring fastholdelse. 

 

Tore gav en grundig gennemgang af de udfordringer der findes omkring dommergerningen 

i praksis. 

 

Der blev talt om fokus på fair fordeling omkring indplaceringen, med appel til forståelse og 

fairplay. 

 

Derudover blev der talt om fokus på retfærdighed, fastholdelse og udvikling samt 

beskyttelse af dommeren.  

Generelt går det godt, men der er også grund til bekymring omkring generel lovmæssig 

forståelse og begreber samt ledelse af kampe. 

 

I 2023 bliver dommerudviklingerne fra serie 3 til serie 5 et afkrydsningsskema. – Tore 

påpeger at det er fagligt forkert, og stærkt bekymrende.  

 

Der blev kort givet info omkring verserende ”rasime-sag” . – Dommerudvalget tager sagen 

til efterretning og opfordrer DBU til at aflyse mødet. 
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Samarbejdsmæssigt med DBU Jylland går det bedre og bedre, og særlig tak til Elin. 

 

  

3. Økonomi. 

a. Fremlæggelse af regnskab ved kasserer Bent Nitz. 

 

Regnskabet for perioden 01-01-2022 til 31-12-2022 blev delt rundt.  

Bent Nitz gennemgik regnskabet. 

Antallet af medlemmer ligger stabilt på omkring 125 personer. (97 aktive) 

 

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 01-01-2022 til 31-12-2022 er tilgængelig på klubbens 

hjemmeside.  

 

Der var spørgsmål til regnskabet fra Jan Nielsen omkring kontingentsatser til DFU. 

 

Regnskabet blev godkendt. 

 

 

 

b. Budget 

 

Bent Nitz gennemgik budgettet for 2023.  

Kontingentet bliver uændret kr. 200 per år. 

 

Der er budgetteret et kalkuleret underskud på kr. 10.400, i tråd med tidligere nævnte 

faktorer om opbakning til nye tiltag og arrangementer der tilgodeser medlemmerne. 

 

 

Spørgsmål / Kommentar: 

 

Bjarne foreslår de første 3 år for nye dommere som gratis kontingent. 

Jens Jørgen bakker Bjarnes forslag op. 

 

Tore taler om dommerklubbens nytteværdi for nye dommere, og hvorfor de bør melde 

sig ind i en dommerklub. 

 

   

  

4. Indkomne forslag 

 

Der var ingen indkomne forslag. 

(Bowling-arrangement som aktivitet i 2023) 
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5. Valg af bestyrelse. 

 

 

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

Toni Lynge  – ønskede genvalg. 

Jens Biel ønskede ikke genvalg. – Marius Vessel blev valgt ind som nyt 

bestyrelsesmedlem 

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

Lars Toldbod blev genvalgt. 

 

 

6. Revisorvalg. 

a. Valg af 1 revisor for 2 år. På valg: Jens Jørgen Jensen – ønskede genvalg. 

Jens Jørgen Jensen blev genvalgt 

 

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

Bjarne Hansen blev genvalgt. 

 

   

7. Eventuelt. 

 

Torben Taxa 

Stor ros for Jan Carlsen og Kim Milton arrangement og engagement. 

 

Carsten Lund 

OBS på bowlingarrangement i 2023.  

 

Hans: 

Foto til hjemmeside. – Jens Biel påpeger mulighed for uploade via hjemmeside. 

 

Jonas Rossen: 

Appel til yngre medlemmer der skaber relationer og fastholdelse.  

(Forslag – ”Velkomstpakke med unge og VEO!?) – Opfordring til ”Genner arrangement UB) 

(JDH/Rossen) 

 

 

Carsten Kortgaard: 

Feedback på medlemsarrangementer, med opfordring til valg af ugedag om omhu, eller 

mulighed for at medbringe påhæng. 

 

Bent Nitz: 

Gennemgang af fun facts / statistik 

 

 

Elin - DBU Jylland Region 4. 

Takkede for invitationen til generalforsamlingen. Hun ønskede tillykke til jubilarer og fødselarer 

samt de genvalgte og nyvalgte til bestyrelsen m.v. 
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Information om hendes nye virke via DBU, og hvordan der skal anvendes ressourcer omkring 

udefodbold.  

Appel til løbende dialog om forbedringer.  

Information omkring fastholdelse og fordele ved en dommerklub. 

Information omkring aktiv og passivlisten, og tiltag omkring aktivering.  

Gentagelse af Tores input omkring effektivisering af udviklingsskema, så man ikke drukner i 

skrivearbejde.  

 

Info om udvikling af app og moderne teknologi. 

 

 

Martin – DBU Jylland Region 4 

Takker for invitation. 

Info om nyt kontor i Vejen, hvor Elin også har kontor.  

Takker for fin dialog og godt samarbejde.  

 

Information og opfordring til at kontakte Elin omkring de daglige praktiske forhold. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


