
Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag  
d. 28. januar 2014 

Københavns Fodbold-Dommerklub."
 "
1. Valg af dirigent"
Niels-Erik van Ziejst blev valgt som dirigent af en enig forsamling og konkluderede efterfølgende 
generalforsamlingen som lovlig og rettidigt indkaldt. "
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år."
Frank Kanlund aflagde bestyrelsens beretning, der efterfølgende blev taget til efterretning. Se bilag 
”Bestyrelsens beretning”""
3. Beretning fra KBU Dommer for det forløbne år, bl.a. vedr. udviklinger."
Niels-Erik van Zeijst aflagde beretning fra indrangeringsgruppen, hvor han redegjorde for de 
overvejelser, der havde været i forhold til indrangering i det forløbne år, og nævnte, at den nye in-
drangering ikke udelukkende var baseret på udviklingsrapporterne – også forhold som afbudspro-
cent har gjort sig gældende. Han nævnte endvidere, at der indledes drøftelser med de dommere, 
der står uforstående over for den nye indrangering, med henblik på at finde en mindelig løsning."
Niels-Erik van Zeijst konkluderede afslutningsvis, at nu skal det turbulente år i 2013 lægges bag 
os, og der skal ses fremad. "
Beretningen blev efter opklarende spørgsmål taget til efterretning."
 
4. Forelæggelse af regnskabet for det forløbne år til godkendelse"
Regnskabet for 2013 blev efter få opklarende spørgsmål godkendt. Se bilaget ”Regnskab 2013”.""
5. Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse – herunder fastsættelse af 
kontingent."
Budgettet for 2014 blev godkendt – herunder uændrede kontingentsatser.  Se bilaget ”Regnskab 
2013”."
Under punktet blev foreningens kommende aktivitetsniveau drøftet. Grundet en mindre indtægts-
grundlag i 2014 er budgettet tilpasset dette, hvilket bevirker, at råderummet til aktiviteter er minds-
ket. Bestyrelsen er indstillet på, at dette ikke skal have betydning for aktivitetsniveauet, men sam-
tidig bliver det nødvendig at overveje hvilke aktiviteter, vi vil afholde, og om der skal tænkes nyt i 
forhold til afvikling."
 
6. Behandling af eventuelt indkomne forslag – herunder valg af repræsentant til Færøerne"
Bestyrelsen fremlagde ændringer til vedtægterne, som blev enstemmigt vedtaget. Se bilaget ”Ind-
komne forslag”"
Steen G. Wæde blev valgt som repræsentant til Færøerne.""""



7. Valg af bestyrelse, jævnfør paragraf 12, stk. 2 og 3."
Ruben Christensen blev valgt for en periode på to år."
Preben Jakobseb blev valgt for en periode på et år."
Ronnie Seth Graadal blev valgt som suppleant"
 
8. Valg af to revisorer samt én revisorsuppleant."
Mogens Højreby blev valgt som revisor"
Claus Dalsgaard blev valgt som revisorsuppleant."
 
9. Eventuelt"
Vagn Kristensen, DBU-København berettede omkring DBU-Københavns syn på det forgangne år 
samt deres overvejelser omkring den fremtidige dommerstruktur. Herunder at alle dommere er 
DBU-dommer og at alle faglige aktiviteter skal være tilgængelige som samme."
Frank Kanlund pointerede hertil, at KFD stadig vil være en faglig såvel som social forening, og at 
der selvfølgelig vil være faglige aktiviteter, der kun er for medlemmerne. DBU-København har 
meddelt, at de opfordrer nye dommere, jf. udmøntningsaftalen, til medlemskab af KFD. "
Bjarne Nigaard tilføjede, at det var forkert, at vi alle er DBU-dommere. Vi virker som DBU-dom-
mere i kampe under DBU, men herudover er vi altid DFU-dommere. Bjarne Nigaard tilføjede, at 
ikke kun nye dommere, men alle skal opfordres til medlemskab af en forening under DFU. Sidst 
problematiserede Bjarne Nigaard udmeldingen fra Vagn Kristensen om, at man fremover kun skal 
dømme inden for et nærmere begrænset geografisk område. "
Per Buttenschøn roste KFD for samarbejdet med DBU-København omkring fremtiden, og forsatte 
med en redegørelse for lighedsprincippet. Når DBU arrangerer noget, skal det være for alle dom-
mere, uagtet tilhørsforhold, mens KFD gerne må og skal arrangere for egne medlemme. Han op-
fordrede dog herefter KFD til at være åbne, hvor det giver mening, overfor at invitere alle dommere 
til aktiviteter med henblik på at genhverve udmeldte medlemmer. "
KFD skal være det tilbud, som dommerne ikke kan sige nej til."
Vagn Kristensen tilføjede, at han var helt enig i Per Buttenschøns indlæg."
Bestyrelsen blev herefter foreslået at sende brev til tidligere medlemmer, hvor vi ligger fortiden bag 
os og inviterer dem til at være medlem igen."
Frank Kanlund takkede Torben for det store arbejde, han gennem de sidste syv år havde lagt i 
bestyrelsen."
Frank Kanlund takkede Niels-Erik van Zeijst for indsatsen som dirigent."
Generalforsamlingen blev afsluttet med et trefoldigt hurra for KFD."
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