
Referat fra KFD´s ordinære generalforsamling 2012 i Frederiksberg Hallens 
restaurant kl. 19.00  tirsdag den 31. januar 2012. 
 

 
Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings 
mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011.  

 
Dagsorden ifølge vedtægterne:  

   

1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

3. Beretning fra KBU Dommer for det forløbne år, bl.a. vedr. udviklinger. 
4. Forelæggelse af regnskabet for det forløbne år til godkendelse. 
5. Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse – herunder 

fastsættelse af kontingent. 
6. Behandling af eventuelt indkomne forslag. 
7. Valg af bestyrelse, jævnfør paragraf 12, stk. 2 og 3. 

8. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. 
9. Eventuelt 

 

 
Ad pkt.1:  
 

Som dirigent blev valgt Jens Moestrup, som konstaterede, at der forelå lovlig varsel og 
indkaldelse.  
 

Ad pkt. 2: 
 
Formand BN afgav på den samlede bestyrelses vegne beretning for 2011 på en ny og levende 

facon med billeder til de fremførte ord.   
 
Eksterne samarbejdspartnere  

 
At der er blevet indgået ny aftale med DBU om honorar til og med 2014 og at der et naturligt 
”loft” ift. Skat, som bør overvejes – måske nye overvejelser ift. en realistisk realløn. 

 
At KFD medvirkede til en løsning af den ulykkelige konflikt på Sjælland med Røde kors logo 
og at alt nu ses at være i fred og fordragelighed ude på Sjælland, da alle nu har accepteret at 

der dømmes med DFU logo eller andre tilladte (fairplay og Thiele) og ingen andre logoer. 
 
At KFD bød velkommen til DFU´s nye formand – det er forhåbentlig nye tider og KFD ser 

frem til samarbejdet.  
 
Udveksling:  

 
Udover Bornholm og Færøaftalerne blev landet aftale med Oslo om udveksling. Det 
bemærkedes at særlig breddedommerudveksling er vigtig, som den foregår i Færøaftalen.      

 



KFD i vækst: 
 
KFD har 340 medlemmer og er i vækst. 69 tog dommerkursus inkl. diverse trænere og 57 

bestod. Mange dømmer nu for KFD og 36 af 37 ses fastholdt i KFD- Tak til Fun og 
vejlederudvalget.  
 

Det aktive KFD:  
 
Der er i årets løb gennemført mange aktiviteter DHL-løb, Tysklandstur, KFD-afslutningsfest, 

medlemsaften i Tårnby, vintertræning mv. Alt sammen er med til at give et godt fællesskab i 
KFD. Ingen er forhåbentlig glemt  – tak til alle for indsatsen i 2011.  

 
Talentprogram: 
 

Tak til John Holm for mere end 10 års indsats i talentregi 
 
Velkommen til det nye ”talentprogram” som der er store forhåbninger til.     

    
 
DBU-K: 

 
Tak til DBU-K for godt samarbejde i 2011 blandt andet i form af den nye 
fælleskamppåsætter. 

 
Måske har det den såkaldte ”tjenestemandsparagraf” betydet, at der er færre 
disciplinærsager. Der er i hvert fald en mindre andel i Kbh. end ellers og i snit på landsplan.  

 
Der arbejdes fortsat vedrørende udfordringer og mål – færre afbrudte kampe – måske KFD’s 
”fætterordning” har medvirket – en enkelt dommer er i 2011 suspenderet fra 

kamppåsætningen efter (og på trods af) coaching fra KFD. Vigtigt at vi i KFD også ser ind ad. 
 
KFD er i dialog med klubberne om tiltag som skal gøre kampafviklingen bedre og har taget et 

konkret tiltag med B1908 om ”timeout”. Desuden har KFD stillet forslag om liniedommere i 
serie 1 til DBU-K.  
 

Kommunikation:  
 
KFD har nu er god opdateret hjemmeside og vi er på Facebook – alt sammen med til at 

synliggøre KFD. KFD´s info vil også indgå i den nye DFU hjemmeside.  
 
Afslutningsvis bemærkedes, at man bør erindre, at man er en del af et fællesskab i KFD og at 

vi skal respektere meningsforskelle og vise hensyn og respekt når man virker som dommer.  
 
 

Dirigenten gav herefter ordet frit:  
 
Kim Larsen takkede for en flot beretning og hans egen udveksling i 2011 til Færøerne. Det 

havde været en stor oplevelse og givet et fantastisk kammeratskab. Kim bemærkede at det 



er vigtigt at man er til rådighed også den anden vej når vore udvekslingskammerater 
kommer til Kbh.    
 

 
DBU-K ved formand Henrik Ravnild (HR) takkede for indbydelse til KFD´s GF og at det var 
rart at se så mange dommere. 

 
Også DBU-K ser med spænding på Talentprogrammet. 
 

HR bemærkede at samarbejdet forløber godt med KFD og at problemerne jo klares fint.  
 

Fodboldkampene afspejler jo samfundet og derfor får vi også de kedelige sager, som vi for 
enhver pris må søge at undgå.  
 

DBU-K er positive overfor timeout ideen, men liniedommere i serie 1 beror på økonomi og det 
må klubberne tage stilling til.   
 

HR kunne udlevere 500 kampdiplom til:  
 
Per S. Sørensen, Finn Bergquist, David Vang, Lars Musmann, Torben Jensen, Kim Lundberg, 

Jan Genhøj, Carsten Vejlbæk og Lars Gerner (som dog mente for længst at have fået dette.) 
 
1000 kampdiplom: 

Villy Nielsen, Jørgen Steen, Mikkelsen og Kenneth Alm. 
 
Beretningen blev godkendt.  

 
Ad pkt. 3: 
 

Lars Gerner (LG) afgav beretning på vegne af DBU K Dommer.  
 
Rasmus Foged er ikke endnu slidt op af LG hvilket LG finder positivt.  

 
Der er kommet nye udviklere til nemlig Ken Foltmar og Jan ”Bum Bum” Pedersen- stort 
velkommen til dem. 

 
I øvrigt en tak til Polle (Michael Poulsen) for samarbejdet i de forløbne år. 
 

Der blev udført 298 udviklinger i 2011 – det højeste antal nogensinde - budgettet for 
udviklinger blev derfor overskredet - et positivt problem.   
 

Som gode tiltag er kommet til i form af prøvekampe og oprykning i sæsonen.        
 
Har man spørgsmål er man altid velkommen til at kontakte Lars eller Rasmus. Mange har 

allerede (velkomment) benyttet sig af lejligheden til en samtale til DommerCamp 2012 i 
marts.    
 

Der kommer indrangering i serie 5! 



 
Futsal i København er super og vi har nogle af de bedste dommere, som også dømte DM-
finaler.  

   
Afslutningsvis en opfordring fra LG: 
 

Man må give den ”en skalle” hvis man vil frem i dommerverdenen - test må bestås 
ubesværet og der måles snart fedtprocent – mange topdommere fra 1990´erne havde 
næppe klaret den i dag. Hav fokus på afbudsfrekvens, evaluering af udvikleren og vær et 

aktiv for KFD. Det er ”hele pakken” som vejer med ved indrangering!     
 

God sæson til alle fra DBU K Dommer. 
 
Ad pkt. 4: 

 
Kassereren Niels Thomasen (NT) forelagde nøje KFD´s regnskab 2011, som i praksis havde 
været udsendt til alle medlemmer og offentliggjort på KFD´s site forud for 

generalforsamlingen.  
 
Regnskabet gav derfor ikke anledning til spørgsmål.   

 
Ad pkt. 5: 
 

NT forelagde budget med forslag til uændret kontingent som i tidligere år, hvilket blev 
godkendt.  
 

Ad pkt. 6:  
 
Der var ikke indkommet forslag til behandling.  

 
Der blev stemt om udveksling af KFD´er til Færøerne skriftligt. 
 

Flere var indstillet og af de indstillede blev i første omgang valgt John Holm og Mikkel 
Frandsen. Herefter stod valget mellem disse to og John Holm blev med 46 stemmer mod 22 
til Mikkel sendt til Færøerne.  

 
Ad pkt. 7:  
 

Kasserer Niels Thomasen og Torben Jensen blev genvalgt til KFD´s bestyrelse. Lars Møller 
Hansen blev nyvalgt for 1 år, idet Michael Poulsen udtrådte. Som suppleant blev valgt efter 
indstilling fra bestyrelsen Kasper Darfelt.  

 
(Der var ikke opstillet modkandidater.) 
 

Ad pkt. 8:  
 
Som revisor blev valgt Mogens Høireby og Morten Skov og suppleant Claus Høeg.  

 



Ad pkt. 9:  
 
John Holm takkede forsamlingen for udvekslingen til Færøerne og for de pæne ord og 10 

spændende år med talentarbejde. John bemærkede, at han fortsat er til rådighed med 
teoretisk viden for Talentprogrammet.  
 

DFU-formand Per Buttenschøn (PB) blev valgt i november 2011 som ny formand for DFU er 
41 år og dømte i 2. div. i 1980´erne.  PB har ingen planer om sølvbryllup på formandsskabet, 
men dog nogle år til at finde sig til rette og komme ind under huden på DFU. PB vil lytte på 

alle forslag og opfordrede til at komme med forslag og ideer til DFU. DFU går et spændende 
år i møde. 

 
Særligt om tøjordningen bemærkedes: Det er ”noget rod” efter at Umbro Danmark er lukket. 
DFU må efter PB´s opfattelse stile efter et stort mærke som kan løse opgaven som 

tøjleverandør.  
 
”Generalsekretær” Kanlund opfordrede alle til at huske tøj til nye dommere på DommerCamp 

2012 særligt i lyset af den ulykkelige tøjsituation.  
 
Kasper Darfelt takkede for valget som suppleant til KFD´s bestyrelse og opfordrede til forslag 

vedrørende KFD´s  aktiviteter.  
 
Formanden takkede Michael Poulsen for en fantastisk indsats for KFD. Michael Poulsen har 

med sin viden om særlige forhold og personer har været en stor hjælp og hjørnesten for 
bestyrelsen og KFD. TAK til ”Polle”! 
 

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og hævede mødet.       
 
 

 
 
 

 
 
Frank Kanlund  

referent  
 


