Referat - KFD generalforsamling tirsdag den 29. januar 2013 kl. 19.00 i Frederiksberg Hallens
Restaurant på Jens Jessens Vej 18, 2000 Frederiksberg.

Dagsorden/stemmeret iht. KFD´s vedtægter.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
Rasmus Foged blev valgt som dirigent af en enig forsamling.
Rasmus bekendtgjorde at generalforsamlingen var lovligt og rettidigt indkaldt.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Formand Frank Kanlund aflagde beretningen for 2012:
Årsberetning 2012
Kære generalforsamling KFD´ere og gæster.
Som fungerende formand er det så mit lod at aflægge beretning for 2012.
Jeg vil indledningsvis gerne henlede opmærksomheden på at den beretning som aflægges ligesom tidligere
år er bestyrelsens beretning og altså ikke formandens beretning som mange godt kan forledes til at tro.
Derfor er denne beretning også blevet til derved at alle i bestyrelsen har bidraget med indlæg fra deres
”fagområde” ligesom selvfølgelig vores nu tidligere formand er kommet med indspark.
Medlemsstatus 2012
2011 331 medlemmer
2012 358 medlemmer
En netto medlemsfremgang på 27.
Det fordeler sig som følger:
53 nye dommere (helt nye eller nyere indenfor 1-2 år)
2 ”gamle” der begyndte på ny.
6 kom til fra andre dommerklubber
5 mistede vi til andre dommerklubber
22 ophørte.
7 passive ophørte.

Kursusstatus i DBU-regi:
Der er gennemført 5 dommergrundkurser.
Kurser i lederstile, dommer i vanskelige kampe, dommeren som leder 1 +2, teori i praksis, dommer i
praksis, linjedommer 1, futsal.
I alt 459 tilmeldte, men kun 409 gennemførte dvs. 10 % fravær.
Dommer Camp 2012
I februar 2012 gennemførte vi for første gang en Dommercamp i KFD.
Ca. 130 dommere deltog i spisningen, men flere var med på dagen for nogle kom og gik.
Nogle gik på vores egne kurser og et enkelt DBU-kursus medens andre blev teori- og løbetestet og alle
deltog i fællesarrangementerne, teorinyt, paneldiskussionen og fællespisning.
Derfor var den evalueringsrapport som DBU-K fik lavet det man kalder fed læsning fordi den bekræftede at
der var stor tilfredshed med arrangementet.
Den bekræftede nemlig:
at den overvejende del følte sig velinformeret før og under DC 12,
at indholdet af DC 12, forplejningen og faciliteterne var gode,
at man fik glæde og gavn af DC 12 socialt, følte sig aktivt involveret og at KFD´erne fik udvidet sit
dommernetværk (vigtigt),
at 85 % syntes at tiden var godt udnyttet
at over 90 % syntes at vores undervisere var kompetente,
at over 90 % fik det ud af det som de forventede,
at 92,8 % meldte tilbage at de gerne deltager en anden gang.
Den med underviserne er vel en af bedste pinde i undersøgelsen fordi det i det store hele var os selv som
underviste ved David Vang, Sønderby, Jan Carlsen, Kenn Hansen, Peter Mikkelsen, Tonni Ristorp – vi havde
faktisk kun de to gazeller fra Sparta ud i kurset løbestil som vi måtte hyre udefra. Tak til for jeres
engagerede indsats.
Jeg synes faktisk godt at KFD godt kan klappe sig selv på skulderen over en meget vellykket DC 12.
Mig bekendt er der på dommersiden ikke gennemført noget lignende d.d. Der har vist været tilløb var DBU
som er løbet ud i sandet.
En særlig tak i forbindelse med DC12 skal sendes til vores samarbejdspartner DBU-K personificeret ved
Kenneth Egeberg og Allan Kofod. Uden jer havde det ganske simpelt ikke været gennemførligt. Allan på

logistik og Kenneth på alt andet. Det er i disse sammenhænge vi finder ud af hvor godt vort samarbejde er
med DBU-K.
Varme hænder:
Der tales i disse krisetider ofte om varme og kolde hænder. Jeg vil godt sige tak til alle KFD´ere som har
bidraget som vejleder, instruktører, fætre, udviklere, mentorer og alle andre som har været ude i forreste
linje som varme hænder og som dermed har gjort en indsats for at servicere dommergerningen i
København.
Særligt finder jeg anledning til i KFD regi at fremhæve vores med DBU-K fælles kampfordeler Ken Folmar og
effektmand Mogens Høireby som varme hænder. De er begge poster i vores regnskab hvor de økonomisk
bidrager til KFD. For Kens vedkommende kan se at der er udgift for ca. 4800 kr. og indtægter for ca. 17.000.
men hvad der ikke fremgår af regnskabet er der samtidig er tilgået KFD-dommerne ca. kr. 50.000 i honorar
og ca. kr. 15,0000 i kørepenge for de ca. 45 kampe og stævner som dommerne er blevet påsat i 2012.
Også Mogens bidrager til økonomiske regnskab, men på samme vis mere vigtigt ved at være disposition for
alle os sammen til eksempelvis på DC 12 så vi kan købe fløjter mv.
I er alle med til at holde dommergerningen kørende med jeres varme hænder. Tak for det.
Talentprogrammet 2012:
Sidste år kunne vi præsentere de nye talenter i KFD's banebrydende Talentprogram. Nu har programmet
eksisteret i et år, og vi er særdeles tilfreds med fremdriften.
Fokus er fortsat på at få det enkelte talent på banen med ansvar for egen læring.
I løbet af programmets første år har talenter forladt programmet og nye er kommet til.
Talentprogrammet har i år lavet mange forskellige arrangementer.
Eksempelvis har talenterne holdt individuelle oplæg om erfaringer for deres kolleger. Der har også været
besøg af specialister med rådgivning om f.eks. ernæring og en tur på feltbane.
En stor tak skal lyde til de primære motorer i talentudviklingen, nemlig de rutinerede mentorer, der følger
hvert deres talent ganske tæt.
Det er tillige herligt at se at vort program fortsat er søgt og der faktisk d.d. er samtaler med et par ansøgere
til programmet.
En tak til talentchef Kenn Hansen for indsatsen – jeg glæder mig personligt til 2013 på dette område.

Året dommer:
Kenn har jo i øvrigt udmærket sig i 2012 med at blive valgt til årets dommer – Tillykke.
Tillige tillykke med udgivelsen af din bog ”Grundbog for Fodbolddommere”.

DFU:
BN har rapporteret at samarbejdet med DFU har været tilfredsstillende 2012. Endog så tilfredsstillende at
DFU har tilladt sig at ”tyvstjæle” vores formand. Det vender vi tilbage til under eventuelt.
På DFU-niveau er det helt store udfordring lige nu (fra oktober) at de forhøjede satser for
omkostningsgodtgørelse betyder, at DFU og DBU har indledt fornyede forhandlinger om ’lønregulering’.
Der er taget spadestik til udvalgsarbejde om en ny strukturrapport, en slags ’grundlov’ for dommerarbejdet
i Danmark, som udarbejdes i fællesskab mellem DFU og DBU. I øvrigt med Bjarne Nigaard i udvalget.
Jeg vil godt til DFU komme med en opfordring officielt til at overveje lettelser af administrativ karakter for
dommerklubberne. Jeg får (flere) grå hår når jeg hører vi ligger og sender flyttebeviser - altså at vi i 20122013 endnu ikke har fået etableret en DFU-database med onlineadgang så vi har et fællesregister for alle
dommer i Kongeriget og nok så væsentligt uafhængigt af DBU. Et system som vi kan gøre notater i om
meritter etc.
I øvrigt også en tak til DFU som efter ansøgning gav et kontant bidrag til DC 12.
DBU-K:
De to samarbejdsparter KFD og DBU-K afvikler løbende samarbejdsmøder, hvor der er mulighed for at
evaluere de igangværende fælles aktiviteter, komme med nye idéer, og justere efter behov på
samarbejdet. Det er også sket i 2012 og vi skal snart have et møde her i 2013.
Vi har evalueret DC 12, drøftet linjedommere i serie 1 og det var der ikke stemning for blandt klubberne.
Det faldt som så meget andet i disse tider på økonomien.
Disciplinærsagerne har ligget stabilt om man vil på ca. 30 som har ikke har kunnet behandles administrativt.
Der har i årets løb heldigvis ikke været ekstreme tilfælde af fx vold, MEN der har været tilfælde af fysiske
’angreb’, og dermed er der jo til stadighed en opgave at forholde sig til.
Det gør KFD sammen med DBU K løbende.
Vi ærgrer os og undrer os i KFD over at vi pludselig kunne læse i Københavnsk Fodbold at vort fællesbarn
”Fair Matchday” er gået bort. Det skal vi lige have vendt på næste møde med DBU-K.
Desuden skal vi også vende udfordringerne omkring bespisning til kurser. Det har jo været således at det
har været aldeles gratis at gå på kursus for KFD´ere, men man har ved tilmelding nu kunne konstatere at
der betaling for fortæring. Enkelte KFD har henvendt desangående og den skal vi også have vendt. Pt. er
ordningen for os KFD´ere at man kan tilmelde dig uden at betale, men så medbringe egen madpakke og
drikke.
Vort fællesbarn udveksling er velfungerende. Udvekslingsordningen til Færøerne og til Oslo har fundet et
godt og konstruktivt niveau, og derfor har KFD vovet at bygge næste trin på af nordisk udveksling, idet
Göteborg indtræder som en besøgsmulighed fra 2013.
Senere i dag skal vi også tage stilling til hvem som skal til Færøerne af vores breddedommere.

En tak til Allan Kofod for samarbejdet og held og lykke til Allan med arbejdet som administrationschef hos
BBU 1. maj samt selvfølgelig en tak til DBU-K for 2012.
Adidas-pakken:
I foråret 2012 valgte KFD´s bestyrelse at tilbyde en tøjordning til alle KFD´ere inklusive elitedommerne,
hvoraf også enkelte har benyttet det.
Baggrunden var at Umbro valgte at ophøre med at levere i Danmark.
Begrundelse for valget var et skøn.
Dommernes tidligere hofleverandør Dinsport kunne ikke klare opgaven og Umbro kunne heller ikke.
Overvejelserne gik blandt andet på risikoen ved endnu en mindre operatør contra det veletablerede
Adidas, samt at DFU anbefalede netop Adidas.
Med rabat og tilskud fra KFD´s kasse blev prisen for den enkelte som følger et sæt sort dommertøj 300 kr.
og for kr. 550 for den udvidede pakke med en gul supplerende trøje.
144 benyttede sig at den store pakke og 8 af den lille.
Der har været problemer for nogen med levering, men dette skulle forhåbentligt være afsluttet og vor
leverandør REFCOM har da også lagt sig ned på ryggen og tilbudt kompensation. Som kompensation til de,
der købte Adidas-pakker gennem REFCOM og KFD, og derfor kan have oplevet problemerne, leverer
REFCOM en sponsorgave til de berørte KFD’ere til en værdi af kr. 200.
KFD forventer, at de aktive dommere, der dømmer i trioer, har ens beklædning i det nye Adidastøj når de
repræsenterer KFD og DBU K.
Rødt kort
KFDs bestyrelse så sig desværre nødsaget til at bruge sin kompetence til at ekskludere et medlem af KFD.
Det sker på baggrund af, at medlemmet ud over at være dommer, også har et aktivt hverv som holdleder
for et hold, der deltager i DBU Ks turnering.
I forbindelse med afvikling af en kamp mellem den nu ekskluderede dommers hold og et andet hold, begår
en spiller fra den ekskluderede dommers hold vold mod en anden spiller. Spilleren nægter at oplyse sit
navn til dommeren.
Efterfølgende forespørges det ekskluderede medlem om spillerens navn, men han nægter at oplyse det,
også overfor DBU K. Overfor sin egen boldklubs formand har han pr. sms erkendt at kende navnet på
spilleren, men ikke at ville oplyse det, med mindre der blev givet garanti for, at spilleren ikke ville blive
politianmeldt for overfaldet.
KFD's bestyrelse har bedt dommeren redegøre for forløbet, samt om at oplyse navnet på spilleren, så
denne kan behørigt sanktioneres af DBU K, og såfremt det skønnes nødvendigt afhøres af politiet.
Dommeren ønskede ikke at oplyse navnet.

KFD kæmper bl.a. for fairplay på banerne og i karantænesammenhæng argumenterer overfor DBU K for, at
spillere som forløber sig skal modtage passende sanktion. Forudsætningen for dette er naturligvis, at DBU K
kan behandle sagen, hvilket ikke er tilfældet, når der ikke oplyses navn.
En enig bestyrelse fandt, at dommerens adfærd ikke er forenelig med at repræsentere og virke som
dommer for KFD. På den baggrund har bestyrelsen den 21. oktober 2012 meddelt dommeren, at han er
ekskluderet af KFD.
I overensstemmelse med KFD´s vedtægter § 7, stk. 6, har dommeren mulighed for at anke bestyrelsens
beslutning til den kommende generalforsamling, hvilket ikke skete.
Aktiviteter:
Udover allerede omtalte DC 12 har der været teorimesterskab som sædvanlig på drillende vis udarbejdet af
Jan Carlsen – teorimester 2012 blev Rasmus Foged.
Vi har været på Tysklandstur med toget fint arrangeret af Kasper med god DSB hjælp fra Rolf Ingdal. Vi
medbragte selvfølgelig lagkage i toget og sang fødselsdag for Katrine som fyldte år på turen.
Der er løbet DHL i fælledparken og jeg kan annoncere at lige netop det arrangement vil vi gerne relancere i
2013 således at det bliver en KFD-familie-sommerfest. Min tanke er at man tilmelder sig til lidt drikke og lidt
spise i vores telt og dem som så har lyst kan også løbe de 5 km.
DHL finder sted i 2013 i den sidste uge i august. Jeg skal allerede nu opfordre jer til at sætte tid af i
kalenderen til dette sociale arrangement med jeres familie og bedre halvdele.
Ronnie Seth fortrød heldigvis sit ægteskab med en konkkurrende dommerklub og returnerede til KFD både
som dommer, udvikler og kursusafholder og gennemførte således idrætsførstehjælp. Velkommen tilbage til
Ronnie og tak for indsatsen med førstehjælpen.
Sidst men ikke mindst havde vi vores afslutningsfest på Stafetten på Østerbro Stadion på sidste kampdag i
DS. Den tradition begyndte tilbage omkring årtusindskiftet. Jeg synes det er fantastisk at det som
begyndte med at vi nogle stykker tog på Stafetten på sidste kampdag blandt andet os som tog sammen til
Dana Cup i Hjørring har været grundstenen og vi i dag sidder så mange til afslutningsfest. Vi slog i 2012
endnu engang rekord med ikke mindre end 113 tilmeldte til spisning. Vi blev i 2012 storunderholdt af en
hypnotisør frit opfundet af Kenneth Egeberg og fik selvfølgelig helt uofficielt kåret årets fighter Mogens
Høireby, årets talent Ibrahim Dhaflaoui, årets udvikler Bjarne Nigaard, årets bedste udvikling Frederik
Nørup og årets vejleder Brian Andersen. De blev alle begavet med et eksemplar af ”Grundbog for
fodbolddommere”. Ligeledes blev KFD lotteriet afviklet kaotisk som altid – tak til jer som donerede
præmier – vi vil forsøge at organisere lotteriet bedre næste år.
Der er også gennemført aktiviteter målrettet nye dommere nemlig 2 såkaldte ”åbne udviklinger” og også
Divisionskamp ”backstage” med Casper Thorsøe. Jeg kunne personligt godt tænke mig lidt større tilslutning
fra de nye dommere til dette, men vil Muhammed ikke komme til bjerget så må bjerget komme til
Muhammed. Med det så skæver jeg selvfølgelig til det trainee-program som er i støbeskeen og som vi skal
drøfte senere.

Tillige i øvrigt herligt at vi kan konstatere vor vintertræning gennemføres med så stor tilslutning. Tak til
Ibrahim for din varetagelse af dette og du hermed også viser varme hænder.
Fodbolddommer.dk mv.
I det seneste år har vi søgt at styrke debatmulighederne og informationsniveauet gennem vores
hjemmeside og vores side på Facebook.
Med hjemmesiden fodbolddommer.dk vil vi gerne holde jer opdateret om ting, der har interesse for
københavnske fodbolddommere - det sker gennem nyheder om og med jer, Jan Carlsens klumme om
aktuelle kampsituationer mv.
På vores Facebookside er der ofte en livlig debat om dommerfaglige spørgsmål. Jeg vil gerne opfordre alle
KFD´ere til at blive en del af denne debat.
Vi håber, det vil være med til at styrke både det faglige og sociale niveau.
Tak til alle som har bidraget med historier til fodbolddommer.dk og til redaktøren. Det er med til at gøre
vores site interessant og spændende så fortsæt med det og husk at ethvert arrangement kræver et kort
skriv til fodbolddommer.dk.

Afslutning:
Tillykke til alle jer som er rykket op lokalt og i divisionerne og som er ude at vise københavnerflaget både
internationalt og nationalt. Ligeledes cadeau til jer der som udviklere er kommet videre i jeres
udviklerkarriere.
Det er i den forbindelse vanskeligt at fremhæve nogen fremfor andre, men alligevel synes jeg at det
bemærkelsesværdigt at vores nyeste dommer på allerhøjeste niveau Betina Engelbrecht efter bare 2½ år
nu er indrangeret i herre KS og ikke mindst i 3F ligaen. Imponerende.
Jeg ved, at I arbejder benhårdt og seriøst med jeres fritidsinteresse – derfor dejligt at I lykkes, men husk
også at det kun er en fritidsinteresse og i skal vedblive at være hele mennesker med et fornuftigt og
afbalanceret liv, privat og professionelt, ved siden af fodbolddommergerningen.
Afslutningsvis en tak til alle som har bidraget til KFD-fælleskabet i 2012. Hvis jeg har glemte nogen er det
ikke tilsigtet.
Tak for ordet.

Henrik Ravnhild fra DBU-K kommenterede på beretning og udtrykte glæde ved medlemsfremgangen.
Han var samtidig glad for at der var ros til Kenneth, Allan og Ken fra DBU-K.
Henrik fremhævede samtidig at dommerne skulle huske at dommergerningen er en fritidsinteresse og talte kort
om forhandlinger med DFU.

Fair matchday er droppet fra DBU-K’s side, da der ikke var nogen synlig effekt og ser frem til resultaterne af det
nye Stand by.

Bjarne Nigaard kommenterede også på forhandlinger med DBU og lovede medlemmerne at de ville blive
orienteret om udviklingen.
Beretningen blev herefter godkendt.
3. Beretning fra DBU K Dommer for det forløbne år, bl.a. vedr. udviklinger.
Lars Gerner aflagde beretningen:
KFD’s talenter:
Talenterne har været på Elite stævne i Hvidovre U13 - DBU trin 1.
På Trin 2 har Brian Pejter og Jeff Dall været i England.
Der er pt. 8 talenter mellem 17 og 19 år.
Gerner sammenlignede med hans egen start som dommer på Amager og den gruppe af dommere som alle blev
internationale dommere.
2012 bød på nye trioudviklere + 2 helt nye udviklere.
Dommerne vil fremover blive inddelt i 3 spor - T, B og A.
Der blev lavet 342 udviklinger i 2012 – stigning på 14 %.
Gerner opfordrede alle til at tilmelde sig kurser.
I forbindelse med indrangeringer bliver der også kigget på om medlemmet er et aktivt medlem af
dommerklubben.
Der blev varslet nedrykninger i DS, hvis antallet af hold falder.

4. Forelæggelse af regnskabet for det forløbne år til godkendelse.
Se bilag 1.
152 dommere har fået tøjpakke.
Gennemgået og godkendt.
5. Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse – herunder fastsættelse af kontingent.
Ingen ændringer til kontingentet.
Gennemgået og godkendt.
6. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
Programmer vedtaget af en enig forsamling. Se bilag 2.
Færøerne: Generalforsamlingen valgte Morten Skov.
7. Valg af bestyrelse, jævnfør paragraf 12, stk. 2 og 3.

På valg er:
Formand Frank Kanlund, der er villig til genvalg.
Lars Møller Hansen, der er villig til genvalg.
Kasper Darfelt, der er villig til genvalg.
Som følge af Bjarne Nigaards udtræden af bestyrelsen i november, indtrådte Kasper Darfelt i bestyrelsen. Der
skal derfor nyvælges en suppleant i stedet for Kasper i den resterende valgperiode på et år. Bestyrelsen indstiller
Ruben Christensen til valg.

Alle 3 blev enstemmigt valgt.
Ruben blev enstemmigt valgt til suppleant.
8. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.
Revisorerne blev valgt.
Revisorsuppleant blev også valgt.
9. Eventuelt
Erik Eriksen opfordrede til at sige tak til breddedommerne.
Jørn West Larsen fortalte lidt om fremtiden for DFU:
KFD blev rost for vores indsats indenfor fastholdelse.
DFU vil have fokus på at der ikke kommer en sag som den i Holland.
Bedre kommunikation – Ny mediestrategi.
Der kommer en ny vision fra DFU.
Lidt kommentarer om forhandlingerne med DFU og ønske om at høre, om medlemmerne i KFD synes DFU skal
kæmpe for regulering af godtgørelsen.
Rasmus Foged mener, at DFU skal holde fast i kravet om en regulering af godtgørelse, men at størrelsen af
reguleringen ikke er afgørende.
Kanlund holdt en takketale for Bjarne Nigaard, der fik uddelt gaver fra bestyrelsen/KFD.
Bjarne takkede for de flotte ord.
Niels takkede Morten Skov for indsatsen som revisor og fik en lille erkendtlighed for sin indsats.
Morten takkede for ordene og udvælgelsen til Færøerne.
Bestyrelsen takkede Rasmus for indsatsen som dirigent.
Generalforsamlingen blev afsluttet med et 3-foldigt hurra for KFD.

Bilag 1:
Københavns Fodbold-Dommerklub
REGNSKAB FOR ÅRET 2012
Note

2012

2011

Bud 2012

Bud 2013

89.155
52.250
8.713
1.507
5.000
11.700
17.390
6.890

92.210
49.000
4.129
-451
9.600
9.600
5.525
0

92.000
50.000
7.500
400
9.600
10.000
6.000
5.000

92.000
52.000
7.000
900
10.000
10.000
12.700
0

RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2012
INDTÆGTER
Kontingent
1
Aktivitetsbestemt tilskud DFU
Renter, bank og obligationer
Avance ved salg af effekter
2
Tilskud KBU udviklere, instruktører og fætterordning
Projekt Fun
Kampfordeler
Egen indbetaling dommercamp
INDTÆGTER I ALT
UDGIFTER
Mistede kontingentindtægter m.v
Bestyrelsesmøder, revisor og udvalgsmøder mv.
Generalforsamling
Aktivitetsprogram
Breddedommerprogram
Divisionsdommerprogram
Talentprogram
Traineeprogram
Futsalprogram
Udviklerprogram
Nordisk Dommerudvekslingsprogram
DFU-kontingent
Test
Udgifter til udviklere, instruktører og fætterordning
Porto og kopiering
Hjemmeside og kontorartikler
Gaver
Hensat jubilæumsfond
Halleje vintertræning
Udgifter kampfordeler
Sponsorater
Tøjordning og intropakker, for nyere dommere
Tøjordning, Adidas
Dommercamp
UDGIFTER I ALT
RESULTAT

192.605
169.613
180.500
184.600
========= ========= ========= =========
8.298
3.225
5.000
5.000
7.597
7.456
10.000
10.000
6.725
4.218
5.000
7.000
30.751
29.447
25.000
25.000
890
2.030
3.000
3.000
0
0
1.500
0
750
5.120
1.500
3.000
9.488
3.356
10.000
10.000
0
0
0
2.500
0
0
0
2.500
13.218
13.998
15.000
30.000
45.720
43.880
48.000
38.000
280
214
1.000
1.000
5.000
9.600
9.600
10.000
519
232
1.200
1.000
1.686
33.527
3.000
3.000
1.615
2.869
4.000
4.000
10.000
10.000
10.000
10.000
4.900
3.500
4.900
5.600
5.700
2.400
4.800
6.000
5.000
0
0
0
6.435
5.960
8.000
8.000
28.588
0
0
0
16.492
0
10.000
0
209.652
181.032
180.500
184.600
========= ========= ========= =========
-17.047
-11.419
0
0
========= ========= ========= =========

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2012
AKTIVER
Likvide midler og obligationer
Jubilæumsbankkonti og obligationer
Tilgodehavender og periodiseringer
Beholdning af effekter
AKTIVER I ALT
PASSIVER
Jubilæumsfond
Formue
Skyldige omkostninger
PASSIVER I ALT

3
4

396.922
399.594
173.151
160.008
14.278
29.950
5.823
4.526
590.174
594.078
========= =========

4
5

173.151
160.008
417.023
434.070
0
0
590.174
594.078
========= =========

København, den 5. januar 2013
Niels Thomasen, kasserer
Foranstående regnskab med tilhørende noter 1-5, som vi har revideret, er i overensstemmelse med
foreningens bogholderi. Beholdningernes tilstedeværelse er konstateret.
København, den 5. januar 2013
Mogens Høireby
Generalforsamlingsvalgte revisorer

Morten Skov

Bilag 2:

KFD’s programmer:
Overordnet vision:
KFD’s samlede programmer har til formål at give KFD identitet og legitimitet, fælleskab for KFD’s
medlemmer samt skabe de muligheder for KFD’s dommere, som vore samarbejdspartnere ikke leverer.

Talent-programmet
Vision
KFD har allerede et nydesignet og stærkt talent-program, der har sat nye standarder landet rundt. Denne
position skal vedligeholdes gennem et fortsat seriøst arbejde med KFD’s talenter.
Koncept
Konceptet fortsættes, således at talentchefen stadig har det overordnede ansvar for programmet. Han
allierer sig med interessenter fra bestyrelsen, dommerudvalget, DBU-KBH og andre ressourcer, der er
nødvendige for at holde talentudviklingen i tråd med KFD’s visioner og værdier. Den primære kontakt for
talentet er mentoren. Det stærke korps af mentorer er – ligesom talenterne – løbende blevet justeret af
talentchefen, og dette arbejde vil fortsætte i det nye år.
Eksempel på arbejdstemaer
- se www.fodbolddommer.dk for nærmere info om talentprogrammets aktiviteter
Målgruppe for deltagere
Programmet varetages først og fremmest af talentchefen med input fra ovennævnte ressourcer. Herudover
spiller mentorerne en væsentlig rolle som ressourcepersoner i talenternes udvikling. Selve deltagelsen i
talentprogrammet udgøres naturligvis af talenter.
Alle talenter kan søge på ethvert tidspunkt. Ansøgningen skal sendes til talentchefen. Talentudviklingen
følger DBU’s talentprofil, hvilket vil sige, at alder er et væsentligt parameter.
Fremtidsplaner
2012 var første år med det nye talentprogram. Bestyrelsen evaluerer løbende med talentchefen og vil
træffe de nødvendige justeringer i løbet af året.
Budget
Kr. 3.000,00

Aktivitets-programmet
Vision
At skabe et unikt, originalt og gennemtænkt sæt af aktiviteter for KFD’s medlemmer over hele året.
Koncept
KFD har haft et af Danmarks stærkeste og mest innovative aktivitetsudvalg i de sidste par år. Dette
udbygges nu til et aktivitets-program for at synliggøre behovet for en mere dynamisk struktur med større
medlemsaktivering. Der er altså ikke tale om ét udvalg, der står for alt, men et program, som inviterer
medlemmer til at involvere sig med ideer og afvikling af aktiviteter, så KFD kan beholde førertrøjen inden
for medlemsaktiviteter.
Eksempel på arbejdstemaer
- Dommercamp 2014
- teoriaften
- Teorimesterskab
- Afslutningsfest
- DHL-stafet 2013 som ”KFD-sommerfest”
- Tysklandsture
- andre gode og nye ideer
Målgruppe for deltagere
Alle KFD’ere i længere eller kortere perioder. Således kan man bidrage til et enkelt arrangement uden at
binde sig til et helt års udvalgsarbejde.
Fremtidsplaner
Aktivitetsprogrammet skal køre fremover som en fast bestanddel af KFD i relation til det sociale og faglige
liv
Budget
Kr. 25.000

Udveksling-programmet:
Vision:
At give KFD’ere mulighed for udveksling med andre fodboldkulturer til gavn for og udvikling af den enkelte
dommer samt KFD’s grænseflader til andre dommerklubber.
Koncept:
KFD har gennem årene udviklet gode relationer til flere lande og byer. Disse relationer skal plejes, og
derudover skal der undersøges muligheden for at igangsætte andre udvekslingsinitiativer, så KFDmedlemmerne fortsat har en bred vifte af muligheder for at møde andre fodboldboldkulturer.
Eksempel på arbejdstemaer
Udveksling til:
- Færøerne
- Oslo
- Gøteborg
- Bornholm
- Andre destinationer?
Målgruppe for deltagere:
KFD’s siddende bestyrelse varetager programmet, evt. med input fra interesserede KFD’ere, der har
kontakter til andre dommerklubber.
Fremtidsplaner
Ideen med udvekslingsprogrammet er, at det skal køre fast i de kommende år. Den løbende justering
besluttes af KFD’s bestyrelse.
Budget
Kr. 30.000

Trainee-programmet
Vision
KFD’s Trainee-program skal holde på nye dommere og støtte dem i begyndelsen på et langt
fodbolddommerliv.
Koncept
Som noget helt nyt designes et Trainee-program i KFD. Dette program skal designe strukturen for en helt ny
dommers udvikling. Således skal alle nye (og nyere) dommere tilbydes et trainee-forløb, som er en
forudsætning for at komme i betragtning til oprykning, deltagelse i talentprogrammet osv. Formålet er at
sikre ”basisviden” om livet som fodbolddommer.
Eksempel på arbejdstemaer
- Etablere obligatoriske KFD-kurser, som giver den nye KFD-trainee indsigt i udvikling, indrangering, test og
livet som fodbolddommer.
- Bibringe viden om DBU-kurser, DBUnet, Focus, DFU osv.
- Konceptudvikle den første præsentation af KFD over for den nye dommer.
Målgruppe for deltagere:
Rutinerede KFD’ere med interesse for at coache/vejlede nye dommere.
Fremtidsplaner
Vejlederudvalget og KFD´s Funprogram smeltes sammen til KFD’s Trainee-program.
KFD trainee-program udarbejdes og præsenteres for KFD’s bestyrelse.
Budget
Kr. 10.000

Udvikler-programmet
Vision
At skabe kompetente, motiverede og tilfredse udviklere til gavn for alle dommere og udviklere i KFD.
Koncept
Vi skal undersøge, hvad vi kan gøre i KFD for at forbedre forholdene for udviklere. Det er et område, der
ikke tidligere har fået massiv opmærksomhed, og det er derfor oplagt at kaste sig over det nu. KFD kan
tilbyde relevante tiltag sammen med DBU-KBH, som i første omgang skal være til glæde for københavnske
dommere og udviklere, men som kan ende med at blive til gavn for hele DFU.
Eksempel på arbejdstemaer
- Overveje kurser for udviklere lokalt, nationalt og internationalt
- Fællesudviklinger, så flere (1-3) mødes om samme kamp
- Etablere netværk for nye og rutinerede udviklere
- Opgradering af niveaulægningskampens form og indhold til mere at være en ”udviklernes festdag”
- Evaluering af dommerhonorar, muligheder og begrænsninger
- Fokus på dommernes feedback til udviklingsrapport og -samtale
Målgruppe for deltagere
- Alle dommere med interesse for udvikling og udviklernes forhold
- Rutinerede og nye udviklere
Fremtidsplaner
Når opgaven er løst med et forhåbentligt velovervejet og gennemdrøftet katalog, præsenteret for KFD’s
bestyrelse, igangsættes de godkendte aktiviteter og udviklerprogrammet følger herefter op på fremdriften.
Budget
Der afsættes kr. 2.500 af KFD’s midler til opstart/workshop. Herefter er ideen, at der skal søges midler fra
DBU-KBH/DFU til nye tiltag.

Breddedommer-programmet
Vision
Sørge for, at det til stadighed er attraktivt at være breddedommer KFD.
Koncept
Dette program skal løbende gøre sig overvejelser til gavn for KFD´s primære medlemsskare,
breddedommerne. Andre programmer varetager specielle tiltag (f.eks. talenter, udviklere, nye dommere),
mens breddedommer-programmet skal fastholde KFD som en attraktiv dommerklub for breddedommeren.
I praksis er dette en videreførelse af breddedommerudvalget.
Eksempel på arbejdstemaer
- Vort forhold til børn og unge
- Forhindre matchfixing
- Kurser
- Indrangerings-prioriteringer
- Opdatere ”den gode dommerkollega” og ”vold mod dommeren”.
Målgruppe for deltagere:
Aktive breddedommere.
Fremtidsplaner:
Breddedommer-programmet etableres i 2013 og herefter vil KFD’s bestyrelse evaluere tiltaget.
Budget
Kr. 3.000

Futsal-programmet
Vision
KFD skal positionere sig som en stærk og seriøs dommerklub på Futsal-området i løbet af de næste par år.
Koncept
Futsal er et relativt ubeskrevet blad. Dels i Danmark, men også i KFD. Derfor skal der designes en helt ny
struktur for området til KFD. Denne struktur kan være nytænkende og ligeledes inspireret af andre
dommerklubbers tiltag og ideer.
Eksempel på arbejdstemaer
- Futsal-indrangering?
- Futsalkurser?
Målgruppe for deltagere
Alle med interesse for futsal.
Fremtidsplaner
Programmet laver workshop og katalog for KFD-futsal.
Budget
Der afsættes kr. 2.500 til opstart/workshop.

