
Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag d. 27. januar 2015 

Københavns Fodbold-Dommerklub 

1. Valg af dirigent 

Niels Erik van Zeijst blev som dirigent af en enig forsamling og konkluderede efterfølgende 

generalforsamlingen som lovlig og rettidigt indkaldt.  

2. Bestyrelsen indberetning 

Frank Kanlund aflagde bestyrelsen beretning, der efterfølgende blev taget til efterretning. Se bilag 

”Bestyrelsens beretning”, som var udsendt inden generalforsamlingens afholdelse. 

3. Beretning fra KBU Dommer for det forløbne år, bl.a. vedr. udviklinger og indrangering. 

Niels Erik van Zeijst aflagde beretning fra indrangeringsgruppen, hvor han bl.a. redegjorde for de 

overvejelser gruppen havde gjort sig i forbindelse med beslutningen om at der fra sæsonen 2015 

ikke vil blive givet karakterer i forbindelse med udviklinger. Efter en kort debat og opklarende 

spørgsmål om karakterbeslutningen blev beretningen til efterretning. 

4. Forelæggelse af regnskabet for det forløbne år til godkendelse 

Niels Thomasen gennemgik regnskabet for 2014, der efterfølgende blev enstemmigt godkendt. Se 

bilaget ”Regnskab 2014” 

5. Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse – herunder fastsættelse af 

kontingent. 

NT gennemgik budget for 2015 samt bestyrelsens forslag til ny kontingentstruktur. 

Kontingentforhøjelsen blev kort begrundet. 

Både budget og kontingentforhøjelse blev nogle få opklarende spørgsmål enstemmigt vedtaget. 

Kontingentet pr. år udgør herefter: 

Elitedommere og eliteliniedommere kr. 1.000,00 

Øvrige indrangerede dommere kr.    500,00 

Ikke indrangerede dommere  kr.    350,00 

Passive   kr.    250,00 

6. Indkomne forslag – herunder valg af repræsentant til Færøerne. 

Bestyrelsen fremlagde 2 forslag til ændring af vedtægterne som blev begge blev vedtaget 

enstemmigt. Se bilaget ”Indkomne forslag”. 

Mikkel Bredsgaard Randers blev valgt som repræsentant til Færøerne. 

7. Valg til bestyrelsen, jf. § 12, stk. 2 og 3 

a. Valg af formand:  Ruben Christensen blev valgt til formand for 2 år 

b. Valg af bestyrelse: Preben Jakobsen og Ronnie S Graadal blev valgt for 2 år. René Krarup 

blev valgt for 1 år. 

c. Valg af suppleant: Brian Pejter blev valgt for på 1 år. 

 

8. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. 

Mogens Højreby og Bjarne Nigaard blev valgt som revisorer og Niels Christian Jørgensen blev valgt 

som revisorsuppleant 



9. Eventuelt 

Tom Kristensen, kampfordeler kommenterede at sene afbud til kampe helst skal undgås. 

Johan Bay oplyste at aktivitetsudvalget overvejer at KFD igen deltager i DHL-stafetten med større 

egenbetaling, såfremt der er interesse herfor 

Nicolai Nielsen, DFU’s sekretær gav en kort orientering om DFU’s arbejde og omtalte herunder bl.a. 

tøjaftalen med Diadora, CMS-systemet (medlemsregistrering), Code of conduct som er inspireret af 

bl.a. KFD’s samt DFU’s arbejde med at komme tættere på medlemmerne ved hjælp af en ny og 

bedre kommunikation på alle platforme. 

Ruben Christensen takkede Lars Møller Hansen for den store indsats i bestyrelsen i de seneste 5 år. 

Ruben Christensen takkede Frank Kanlund for det store arbejde i bestyrelsen både som 

bestyrelsesmedlem og formand for KFD. Ruben oplyste samtidig at Frank Kanlund af bestyrelsen er 

udpeget som repræsentant til Færøerne. 

Frank Kanlund takkede for sin tid i bestyrelsen og takkede derefter Niels Erik van Zeijst for indsatsen 

som dirigent. 

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 21.25 med et trefoldigt hurra for KFD 

 

 

 

Preben Jakobsen    Niels Erik van Zeijst 

Referent    Dirigent 



	  

	  

KFD	  årsberetning	  2014	  
kære	  KFD´ere	  
	  	  
Nærværende	  skriftlige	  beretning	  er	  bestyrelsens	  beretning	  for	  det	  forløbne	  år.	  

Denne	  skriftlige	  beretning	  er	  et	  supplement	  til	  	  den	  mundtlige	  beretning	  på	  KFD´s	  generalforsamling	  27.	  

januar	  2015,	  jf.	  vedtægterne,	  	  men	  er	  ment	  som	  en	  mulighed	  for	  medlemmerne	  for	  at	  læse	  denne	  på	  
forhånd	  og	  på	  denne	  vis	  kunne	  stille	  spørgsmål	  til	  beretningen.	  

Der	  er	  kommet	  væsentlige	  bidrag	  til	  årsberetningen	  fra	  alle	  bestyrelsesmedlemmer,	  KFD´s	  effektmand,	  
KFD´s	  kampfordeler	  og	  tovholdere	  fra	  KFD´s	  programmer.	  Derfor	  stor	  tak	  til	  Tom	  Kristensen,	  	  Mogens	  

Høireby,	  Brian	  Sørensen,	  Bjørn	  Kure	  og	  Kenn	  Hansen.	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Den	  mundtlige	  beretning	  på	  vor	  generalforsamling	  vil	  derfor	  være	  en	  opsamling	  af	  de	  væsentligste	  forhold	  	  
i	  2014.	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  

Er	  noget	  	  eller	  nogen	  	  overset,	  så	  er	  det	  ingenlunde	  ond	  vilje,	  og	  der	  er	  som	  nævnt	  	  fri	  adgang	  til	  at	  stille	  
spørgsmål	  til	  alle	  dele	  af	  den	  uddybende	  skriftlige	  beretning	  og	  til	  forhold,	  som	  du	  som	  medlem	  i	  øvrigt	  
mener	  er	  relevante.	  

Af	  ordensmæssige	  årsager	  er	  beretningen	  opdelt	  i	  punkter,	  som	  blandt	  andet	  følger	  de	  programmer,	  som	  

KFD	  opererer	  i	  for	  tiden,	  samt	  naturligvis	  de	  partnere	  KFD	  	  samarbejder	  med.	  Der	  er	  for	  god	  ordens	  skyld	  
bemærket	  ikke	  tale	  om	  en	  prioritering	  af	  punkter	  i	  forhold	  til	  hinanden	  altså	  at	  noget	  er	  anset	  som	  vigtigere	  
end	  andet,	  men	  vi	  skal	  jo	  igennem	  det	  og	  noget	  skal	  jo	  stå	  først	  og	  sidst.	  	  	  	  	  	  	  	  

På	  bestyrelsens	  vegne.	  

Frank	  Kanlund	  

Formand,	  KFD	  

2014	  	  	  

	  	  	  	  

	  

	  

	  



KFD´s	  kampfordeler	  
	  
Det	  har	  været	  et	  godt	  år	  for	  de	  dommere,	  der	  har	  hjulpet	  kampfordeleren.	  
	  
Af	  faste	  kunder	  kan	  	  nævnes	  de	  storkøbenhavnske	  idrætsefterskoler,	  der	  har	  brugt	  dommere	  jævnt	  hen	  
over	  året	  -‐	  også	  når	  det	  var	  rigtig	  koldt.	  KFD	  har	  også	  i	  2014	  dækket	  et	  større	  advokatstævne	  samt	  DGI´s	  
street	  soccer	  og	  ikke	  mindst	  europamesterskabet	  for	  ansatte	  i	  BMW	  koncernen,	  som	  Tom	  K.	  annoncerede	  
allerede	  efter	  i	  april	  og	  stævnet	  blev	  afholdt	  i	  september.	  I	  øvrigt	  flot	  vejr	  for	  årstiden	  –	  jeg	  havde	  selv	  
fornøjelsen	  at	  deltage.	  	  	  	  
	  
Ikke	  alle	  kunder	  har	  været	  lige	  flinke	  til	  at	  betale	  til	  tiden.	  Kampfordeleren	  	  takker	  i	  den	  forbindelse	  	  
dommerne	  for	  deres	  tålmodighed	  den	  efterfølgende	  afregning.	  
	  
Fakta:	  
	  
Kampe:	  ca.	  200	  kampe	  inklusiv	  stævner.	  	  
	  
Der	  er	  udskrevet	  regninger	  for	  i	  alt	  kr.	  	  130.475,00	  og	  heraf	  vigtigst	  er	  afregnet	  til	  KFD´s	  dommere	  kr.	  
122.673,00.	  
	  
Det	  vigtigste	  i	  forhold	  til	  KFD´s	  kampfordeler	  er	  den	  rolle,	  som	  udfyldes	  til	  glæde	  og	  gavn	  for	  KFD´s	  
dommere.	  En	  rolle	  som	  Tom	  Kristensen	  har	  udfyldt	  godt	  og	  flittigt	  også	  i	  2014.	  Tak	  for	  indsatsen	  for	  
fællesskabet	  til	  Tom.	  	  	  	  
	  
KFD´s	  effektmand:	  	  	  	  	  	  	  
	  
Mogens	  Høireby	  har	  troligt	  serviceret	  KFD´s	  medlemmer	  med	  salg	  af	  effekter.	  	  	  
	  
År	  2014	  som	  effektmand	  har	  været	  et	  spændende	  og	  travlt	  år	  med	  dertil	  stigende	  omsætning.	  Dette	  
skyldes	  for	  det	  meste	  salg	  af	  det	  nye	  DFU-‐logo.	  Det	  skal	  dog	  oplyses	  selv,	  at	  uden	  salg	  af	  DFU-‐logo	  er	  
omsætningen	  stadig	  forøget.	  Et	  nyt	  tiltag	  har	  været	  anvendelse	  af	  	  Mobile	  Pay.	  Det	  har	  været	  en	  nem	  
og	  hurtigere	  betalingsmåde.	  
	  	  
Der	  har	  ikke	  været	  som	  tidligere	  foretaget	  bestilling	  af	  varer	  via	  mail	  med	  deraf	  henvendelse	  til	  
posthus,	  der	  nu	  er	  blevet	  afløst	  med	  plads	  i	  et	  supermarked.	  	  Varerne	  er	  hovedsagelig	  	  solgt	  ved	  KFD´s	  
vintertræning	  i	  Prismen	  samt	  ved	  KFD`s	  events.	  Hertil	  skal	  også	  bemærkes,	  at	  dommere	  har	  handlet	  
hjemme	  hos	  Mogens	  	  privat	  i	  akutte	  situationer	  og	  efter	  aftale.	  	  	  Effektmanden	  har	  hele	  tiden	  bestræbt	  
sig	  på	  at	  få	  de	  bedste	  produkter	  til	  en	  billig	  penge.	  	  
	  
Mogens	  rundede	  i	  2014	  som	  KFD	  	  70	  år	  tillykke.	  Tak	  for	  indsatsen	  i	  2014.	  Det	  er	  værdsat.	  	  
	  	  	  	  
	  
Såvel	  Tom	  som	  Mogens	  udfører	  vigtige	  udadvendte	  funktioner	  for	  KFD,	  som	  KFD	  værdsætter	  stort.	  At	  dette	  
så	  tillige	  også	  kan	  medføre	  en	  økonomisk	  gevinst	  for	  fællesskabet	  er	  positivt,	  men	  ingenlunde	  et	  must.	  Det	  
vigtigste	  er	  klart	  serviceringen	  af	  KFD´s	  dommere.	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  

	  KFD´s	  sikkerhedsprogram:	  



Der	  har	  lykkeligvis	  ikke	  været	  behov	  for	  direkte	  udkørende	  assistance	  fra	  Sikkerhedsprogammet	  i	  2014.	  Per	  

Bilstrup	  og	  formanden	  har	  dog	  	  som	  KFD-‐kontaktpersoner	  haft	  	  telefonisk	  samtale	  med	  et	  par	  dommere,	  
som	  havde	  haft	  udfordringer	  i	  grænseområdet,	  men	  dog	  i	  den	  sidste	  ende	  valgte	  ikke	  at	  forfølge	  dette	  med	  
politianmeldelse.	  	  

Sikkerhedsprogrammet	  	  har	  nok	  så	  væsentligt	  	  gennemført	  et	  yderst	  vellykket	  kursus	  med	  Per	  Bilstrup	  

iscenesat	  af	  Ibrahim	  Dhaflauoi.	  	  Desuden	  fik	  vi	  som	  fantastisk	  supplement	  til	  dette	  iscenesat	  DBU´s	  
sikkerhedschef	  Henrik	  Kjær	  Jensen,	  som	  oplyste	  om	  matchfixing.	  En	  oplysende	  aften	  med	  deltagelse	  af	  
dommere	  fra	  hele	  Sjælland.	  Arrangementet	  kalder	  på	  en	  gentagelse.	  	  

Tak	  til	  Per	  Bilstrup	  og	  Bjørn	  Juul	  Hansen	  for	  at	  være	  ryggraden	  og	  til	  rådighed	  i	  KFD´s	  sikkerhedsprogram.	  

	  
	  
KFD´s	  traineeprogram:	  

2014	  har	  for	  Traineeprogrammet	  været	  et	  meget	  vigtigt	  og	  spændende	  år.	  Med	  et	  solidt	  stykke	  arbejde	  fra	  

styregruppen	  er	  det	  i	  2014	  lykkedes	  at	  skabe	  et	  veldefineret	  fundament	  for	  Traineeprogrammet,	  samtidigt	  
med	  at	  man	  er	  begyndt	  at	  realisere	  endnu	  flere	  af	  de	  mange	  spændende	  visioner	  og	  idéer,	  der	  ligger	  for	  
programmet.	  	  

Styregruppen	  bestod	  i	  2014	  af	  	  Christian	  Hansen,	  Jonathan	  Dragsted,	  Christian	  Vilhelmsen,	  Jonathan	  Nilton,	  
Christian	  Iversen,	  Preben	  Jakobsen,	  Bjørn	  Kure	  og	  Frank	  Kanlund.	  	  

Som	  ny	  dommer	  står	  man	  som	  oftest	  overfor	  rigtig	  mange	  udfordringer,	  både	  på	  og	  udenfor	  banen.	  Denne	  
svære	  periode	  varer	  som	  oftest	  væsentligt	  længere	  end	  de	  to	  vejledninger,	  man	  som	  ny	  dommer	  får	  fra	  

lokalunionen.	  Derfor	  har	  visionen	  for	  Traineeprogrammet	  været	  at	  hjælpe	  nye	  dommere	  i	  gang,	  og	  med	  de	  
rette	  tiltag	  og	  tilbud	  ”booste”	  deres	  indlæringskurve,	  og	  sørge	  for	  at	  deres	  tid	  som	  ny	  dommer	  bliver	  så	  
lærerig	  og	  positiv	  som	  muligt.	  

Grundstenen	  for	  Traineeprogrammets	  arbejde	  i	  2014	  har	  været	  Klyngeprogrammet,	  hvor	  interesserede	  nye	  

dommere	  er	  blevet	  delt	  op	  i	  mindre	  klynger	  á	  fire	  dommere	  med	  en	  tilknyttet	  erfaren	  vejleder.	  Der	  var	  i	  
2014	  tilknyttet	  16	  nye	  dommere	  til	  Klyngeprogrammet.	  Udover	  at	  klyngerne	  har	  fungeret	  som	  et	  netværk	  
til	  socialt	  samvær	  og	  sparring,	  har	  man	  i	  klyngerne	  også	  fået	  ekstra	  vejledninger	  af	  dommernes	  kampe,	  med	  

udgangspunkt	  i	  den	  tilknyttede	  vejleder.	  

Et	  af	  de	  større	  tiltag	  for	  2014	  var	  afholdelse	  af	  en	  workshop.	  Workshoppen	  bestod	  af	  både	  en	  teoretisk	  og	  
praktisk	  del.	  Den	  teoretiske	  del	  omhandlede	  bl.a.	  håndtering	  af	  protester	  fra	  spillere	  og	  trænere,	  
konflikthåndtering	  samt	  diskussion	  af	  relevante	  cases	  i	  grupper,	  de	  typiske	  ”fejl”	  for	  nye	  dommere	  og	  

lovtekniske	  spørgsmål	  fra	  deltagerne.	  Den	  praktiske	  del	  tog	  udgangspunkt	  i	  kropssprog	  og	  kommunikation,	  
hvor	  deltagerne	  afprøvede	  en	  række	  interessante	  øvelser	  på	  hinanden.	  Workshoppen	  var	  en	  succes,	  og	  der	  

var	  stor	  tilfredshed	  blandt	  deltagerne.	  

Der	  blev	  i	  løbet	  af	  2014	  også	  afholdt	  ”Åben	  Udvikling”,	  hvor	  nye	  dommere	  blev	  blevet	  inviteret	  ind	  til	  
udviklinger	  af	  andre	  KFD-‐dommeres	  kampe.	  Undervejs	  i	  udviklingerne	  kunne	  de	  nye	  dommere	  stille	  
spørgsmål	  til	  den	  pågældende	  udvikler	  og	  dommer,	  hvilket	  medførte	  mange	  gode	  spørgsmål	  og	  svar.	  Det	  

gav	  de	  nye	  dommere	  et	  godt	  indtryk	  af,	  hvordan	  en	  udvikling	  foregår.	  



Traineeprogrammet	  har	  også	  gjort	  en	  indsats	  i	  forhold	  til	  hvervning	  af	  nye	  dommere	  til	  KFD,	  hvor	  man	  med	  

tilstedeværelse	  til	  lokalunionens	  vejledermøder	  og	  udarbejdelse	  af	  en	  KFD-‐infoflyer,	  har	  sat	  fokus	  på	  de	  
mange	  fordele	  ved	  KFD	  overfor	  de	  nye	  dommere.	  

Styregruppen	  for	  Traineeprogrammet	  vil	  gerne	  rette	  en	  stor	  tak	  til	  alle	  de	  der	  har	  gjort	  en	  indsats	  i	  2014,	  og	  
glæder	  sig	  samtidigt	  til	  2015,	  som	  man	  allerede	  nu	  har	  mange	  nye	  spændende	  idéer	  til.	  Det	  kan	  nævnes	  at	  

der	  allerede	  nu	  er	  barslet	  med	  introprogrammer	  til	  DBUnet	  i	  elektronisk	  form	  således	  at	  tiden	  på	  
eksempelvis	  et	  vejledermøde	  kan	  bruges	  aktivt.	  	  	  	  

	  

	  

KFD´s	  Futsalprogram:	  

Futsal	  i	  KFD	  har	  i	  år	  afholdt	  	  lovgennemgangskursus	  for	  dommere	  med	  futsalerfaring,	  og	  der	  er	  fortaget	  et	  
begrænset	  antal	  vejledninger	  -‐	  otte	  i	  alt.	  Kurset	  må	  betegnes	  som	  yderst	  vellykket,	  da	  tilslutningen	  og	  
interessen	  var	  stor.	  	  	  	  	  	  
	  
Der	  er	  pt.	  planlagt	  to	  møder	  i	  lov	  og	  teorigennemgang	  i	  2015,	  hvor	  den	  ene	  vil	  blive	  afholdt	  som	  et	  
sæsonopstartsmøde,	  hvor	  futsaldommerne	  kan	  få	  nuværende	  regler	  genopfrisket	  og	  nye	  implementeret.	  

KFD’s	  futsalprogram	  vil	  opfordre	  alle	  med	  lyst	  og	  mulighed	  for	  at	  dømme	  futsal	  til	  at	  deltage	  i	  disse.	  	  

Programmet	  har	  ligeledes	  sat	  sig	  den	  målsætning,	  at	  KFD	  skal	  have	  førertrøjen	  på,	  når	  det	  kommet	  til	  
futsal.	  Blandt	  andet	  vil	  Futsalprogrammet	  arbejde	  på,	  at	  der	  bliver	  oprettet	  kurser	  for	  futsaludviklere	  i	  DBU-‐
regi.	  Dette	  komme	  selvfølgelig	  ikke,	  uden	  at	  der	  gøres	  noget	  aktivt,	  og	  derfor	  ved	  jeg	  også,	  at	  den	  nye	  

bestyrelsen	  vil	  undersøge	  mulighederne	  for	  at	  understøtte	  dette.	  	  

En	  stor	  tak	  til	  særligt	  Brian	  Sørensen	  for	  at	  tage	  ejerskab	  for	  futsalprogrammet	  og	  dedikeret	  indsats	  herfor.	  
Der	  sker	  altid	  noget,	  når	  Brian	  kommer	  på	  banen	  i	  enhver	  henseende.	  	  	  	  	  	  	  	  	  

KFD-‐Talentprogrammet:	  (i	  samarbejde	  med	  DBU-‐K):	  

Talenprogrammet	  har	  i	  2014	  	  arbejdet	  på	  at	  udvikle	  lovende	  dommeres	  potentiale	  med	  henblik	  på	  at	  skabe	  
divisionsdommere	  i	  KFD.	  Antallet	  af	  talenter	  har	  gennem	  året	  være	  dynamisk	  i	  takt	  med	  at	  nye	  talenter	  er	  
blevet	  spottet,	  og	  at	  tidligere	  medlemmer	  er	  blevet	  bedt	  om	  at	  fortsætte	  deres	  udvikling	  uden	  for	  
programmet.	  Ved	  årsskiftet	  bestod	  gruppen	  af	  Jonathan	  Bak	  Dragsted,	  som	  allerede	  har	  et	  ben	  i	  DBU-‐lejren	  
i	  form	  af	  DBU’s	  talentgruppe,	  Christian	  Hansen,	  Jonathan	  Nilton,	  Ibrahim,	  Sebastian	  Aagerup,	  Johan	  Bay,	  
Christian	  Iversen,	  Kristian	  Brkic,	  Tanju	  Saglem,	  og	  Mostafa	  Seyfi,	  som	  er	  det	  sidst	  optagede	  medlem.	  
Programmet	  kan	  kun	  lade	  sig	  gøre	  med	  intensiv	  hjælp	  fra	  KFD’s	  mentorer,	  som	  pt	  udgøres	  af:	  David	  Vang,	  
Lars	  Skibild,	  Michael	  Poulsen,	  Bjarne	  Nigaard,	  Mikkel	  Frantsen,	  Casper	  Thorsøe,	  Ruben	  Christensen,	  Darko	  ,	  
Yasin,	  Frank	  Kanlund	  samt	  Kenn	  Hansen.	  	  
Talenternes	  arbejde	  har	  været	  fremragende,	  og	  de	  viser	  endnu	  engang,	  at	  man	  godt	  kan	  arbejde	  
professionelt	  med	  sine	  ting,	  selvom	  man	  er	  breddedommer.	  	  
Desværre	  har	  talentarbejdet	  ultimo	  måtte	  sige	  farvel	  til	  særligt	  Talentchef	  Kenn	  Hansen.	  Da	  Kenn	  tog	  over	  

som	  talentchef,	  skulle	  der	  nytænkes	  og	  KFD	  henvendte	  sig	  til	  Kenn,	  som	  fik	  ”frie	  hænder”.	  	  Kenn	  har	  leveret	  	  
en	  kæmpe	  indsats	  samt	  introduktion	  og	  setup	  til	  det	  som	  vi	  i	  dag	  kender	  som	  Talentprogrammet,	  som	  er	  og	  
har	  været	  til	  glæde	  for	  de	  københavnske	  talenter	  som	  er	  blevet	  serviceret	  med	  værktøjer	  for	  at	  komme	  til	  



tops.	  Der	  er	  også	  blevet	  promte	  og	  ærligt	  ud	  i	  forhold	  til	  personer	  som	  blev	  en	  del	  af	  talentprogrammet,	  

men	  ikke	  ville	  eller	  kunne	  levere	  ”det	  som	  skal	  til”.	  Ærlighed	  og	  saglighed	  har	  været	  et	  kardinalpunkt.	  Tak	  til	  
Kenn	  for	  en	  kæmpe	  indsats	  for	  KFD.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Til	  gengæld	  et	  goddag	  til	  Lars	  Gerner	  som	  ny	  tovholder,	  og	  som	  allerede	  er	  kendt	  som	  manden	  med	  
fingeren	  på	  pulsen	  for	  talenterne,	  da	  Lars	  igennem	  sit	  virke	  som	  udvikler	  ser	  samtlige	  talenter	  flere	  gange	  

årligt.	  DBU-‐K	  har	  orienteret	  om,	  at	  der	  pågår	  drøftelser	  og	  sonderinger	  centralt	  i	  DBU	  om	  landsdækkende	  
Talentarbejde	  også	  på	  såkaldt	  indledende	  	  breddeniveau.	  Uanset	  hvad	  dette	  ender	  ud	  i,	  skal	  dette	  ikke	  
afholde	  KFD	  i	  at	  supporte	  og	  coache	  unge	  dommere	  under	  en	  eller	  anden	  form	  til	  glæde	  og	  gavn	  for	  deres	  

udvikling	  som	  fodbolddommere.	  En	  vigtig	  del	  af	  KFD	  er	  at	  bringe	  viden	  fra	  	  rutineret	  til	  ny.	  	  	  	  	  	  	  

IT-‐program	  og	  redaktion:	  

I	  2014	  har	  KFD´s	  hjemmeside,	  fodbolddommer.dk,	  og	  vores	  facebook-‐side	  fortsat	  været	  
omdrejningspunktet	  for	  KFD-‐nyheder,	  ugentlig	  teoriinput	  fra	  lovmester	  Jan	  Carlsen	  og	  indlæg/debat.	  Det	  
skyldes	  en	  stor	  indsats	  fra	  redaktionsgruppen,	  men	  også	  at	  I	  medlemmer	  bidrager	  aktivt	  på	  de	  to	  sider.	  I	  

efteråret	  gav	  vi	  fodbolddommer.dk	  et	  mindre	  ansigtsløft	  med	  et	  nyt	  top-‐billede,	  og	  det	  er	  tanken,	  at	  det	  
skal	  udskiftes	  lidt	  oftere	  end	  tidligere	  for	  at	  vise	  brugerne	  af	  siden,	  at	  her	  sker	  noget.	  Husk,	  at	  du	  som	  
medlem	  er	  med	  til	  at	  sætte	  dit	  præg	  på	  de	  to	  sider,	  så	  er	  du	  med	  til	  et	  arrangement,	  så	  tag	  et	  par	  billeder	  

og	  send	  et	  par	  linjer	  om	  det	  til	  redaktionsgruppen,	  så	  kommer	  det	  på	  fodbolddommer.dk	  og	  i	  
facebookgruppen.	  Og	  har	  du	  lyst	  til	  at	  blive	  en	  del	  af	  redaktionsgruppen	  bag	  hjemmesiden	  og	  KFD-‐

Facebook	  kan	  du	  tage	  fat	  i	  bestyrelsen	  og	  aftale	  nærmere.	  

Tak	  til	  Lars	  Møller	  Hansen	  som	  forlader	  KFD´s	  bestyrelse	  for	  en	  kæmpe	  indsats	  gennem	  mange	  år	  for	  KFD.	  

Udviklerprogrammet:	  

Udviklerprogrammet	  har	  i	  sommeren	  2014	  gennemført	  en	  nyskabelse	  i	  KFD	  nemlig	  	  ”KFD´s	  udviklerens	  
inspirationsdag”.	  Dette	  var	  i	  2014	  	  med	  tidligere	  topdommer	  og	  nuværende	  udvikler	  nationalt	  og	  
internationalt	  Peter	  Mikkelsen,	  som	  gav	  os	  en	  fremragende	  og	  inspirerende	  kursusaften.	  	  	  	  

Det	  er	  i	  hvert	  fald	  formandens	  håb	  at	  dette	  skib	  som	  er	  sat	  i	  søen	  i	  2014	  er	  kommet	  for	  at	  blive	  og	  at	  ”KFD	  

udviklerens	  inspirationsdag”	  kan	  gentages	  i	  2015.	  

Udvekslingsprogrammet:	  

KFD	  har	  som	  bekendt	  breddedommere	  afsted	  til	  Færøerne	  i	  vores	  fortræffelige	  udvekslingsaftale.	  

Steen	  G,	  Tonny	  Jensen	  og	  Per	  Doberck	  var	  velfortjent	  afsted.	  Tak	  til	  Bjarne	  Nigaard	  for	  handling	  af	  det	  
praktiske	  i	  forbindelse	  med	  udvekslingen.	  	  Jeg	  vil	  venligst	  opfordre	  til	  at	  der	  laves	  et	  ”fast	  program”	  for	  
genudvekslingen	  her	  i	  København.	  Bolden	  ligger	  i	  denne	  henseende	  	  hos	  	  dem,	  som	  er	  deltagere	  fra	  KFD.	  

Tak	  i	  øvrigt	  til	  Ronnie	  Seth	  for	  udvikling	  på	  KFD´s	  vegne	  af	  færingen.	  	  

Det	  er	  endvidere	  et	  stærkt	  ønske	  fra	  lokalunionen,	  som	  stiller	  KS-‐kamp	  til	  rådighed,	  at	  KFD	  finder	  fast	  
datoer	  for	  udveksling	  begge	  veje.	  Dette	  bør	  absolut	  	  imødekommes	  med	  en	  alternativ	  reservedato.	  	  	  
Hermed	  er	  det	  også	  fastlagt	  hvornår	  man	  som	  KFD´er	  skal	  være	  klar	  til	  genvisit.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  



Breddedommerprogrammet:	  

Breddedommerprogrammet	  er	  som	  bekendt	  sammensat	  af	  breddedommere	  med	  henblik	  på	  at	  komme	  
med	  inputs/udtalelser	  og	  forslag/aktiviteter	  for	  særligt	  breddedommere.	  Breddedommerprogrammet	  har	  
afholdt	  et	  møde	  siden	  sidste	  generalforsamling	  og	  i	  samme	  periode	  udpeget	  Tonni	  Jensen	  til	  at	  deltage	  på	  
Færøerne.	  	  

Tøjaftalen	  er	  blevet	  vendt	  i	  programmet	  og	  alle	  syntes,	  at	  det	  er	  en	  fremragende	  ide	  fra	  DFU’s	  side,	  og	  
mener	  her,	  at	  der	  på	  den	  måde	  kommer	  value	  tilbage	  til	  den	  enkelte	  breddedommer.	  	  Udvalget	  er	  enige	  
om,	  at	  det	  er	  farven	  gul,	  som	  har	  anden	  prioritet.	  Ligeledes	  god	  service,	  at	  der	  på	  GF	  og	  ved	  evt	  andre	  
arrangementer	  i	  KFD	  regi	  inden	  bestilling	  bliver	  mulighed	  for	  at	  prøve	  tøj	  størrelser.	  .	  	  	  

Breddedommerprogrammet	  er	  blevet	  forelagt	  den	  nye	  kontingentstruktur,	  og	  alle	  fandt	  de	  nævnte	  
størrelser	  rimelige	  især	  stigningen	  for	  breddedommere	  fra	  280	  til	  350	  da	  der	  kun	  er	  tale	  om	  5-‐6	  kampe	  med	  
de	  ekstra	  18	  kr.	  pr.	  kamp.	  	  	  

Breddedommerprogrammet	  har	  allerede	  vendt	  emner	  til	  den	  kommende	  tur	  til	  Færøerne,men	  vil	  
sædavnen	  tro	  afvente	  generalforsamlingen,	  og	  bl.a	  se	  på	  trioens	  sammensætning.	  	  	  	  	  

Programmet	  har	  forelagt	  bestyrelsen	  et	  forslag,	  om,	  at	  når	  listen	  med	  vejledere	  og	  nye	  dommere	  blev	  
sendt	  ud,	  så	  kunne	  de	  vejledere,	  der	  er	  KFD’ere,	  arbejde	  for	  at	  deres	  nye	  dommere	  skulle	  blive	  medlem.	  
Det	  kunne	  bl.a	  gøres	  ved	  at	  invitere	  dem	  med	  et	  klubmøde/aften	  på	  samme	  vilkår	  som	  øvrige	  KFD’ere.	  
Bestyrelsen	  bør	  modtage	  denne	  liste	  og	  evt.	  motivere	  vejlederne	  i,	  at	  deres	  dommere	  bliver	  indmeldt.	  

Ligeledes	  er	  det	  sæson	  for	  diverse	  test.	  Der	  er	  kommet	  krav	  om	  løbetest	  for	  LD’s	  virke	  i	  KS	  fremadrettet.	  
Det	  kan	  derfor	  kun	  anbefales,	  at	  den	  enkelte	  breddedommer	  som	  har	  lyst	  til	  virke	  får	  afprøvet	  testen	  i	  
prismen.	  Med	  hensyn	  til	  Teori,	  så	  foreslår/	  anbefaler	  programmet	  at	  man	  evt.	  kunne	  lave	  nogle	  grupper	  og	  
evt.	  trække	  på	  nogle	  af	  KFD’s	  kapaciteter	  til	  en	  gennemgang	  en	  aften	  eller	  to	  	  

KFD´s	  bestyrelse	  takker	  for	  Breddedommerprogrammets	  indspark	  til	  KFD´s	  virke.	  	  

Aktivitetsprogrammet:	  

På	  aktivitetssiden	  har	  KFD	  søgt	  at	  holde	  samme	  høje	  niveau	  af	  aktiviteter	  som	  tidligere.	  Dette	  har	  dog	  
været	  udfordret	  at	  et	  stramt	  budget,	  som	  har	  betydet,	  at	  enkelte	  aktiviteter	  er	  blevet	  skåret	  væk.	  Det	  
har	  fx	  været	  DHL-‐stafetten,	  hvor	  der	  er	  forholdsvis	  store	  omkostninger	  ved	  leje	  af	  telt	  mv.,	  og	  her	  
vurderede	  Aktivitetsprogrammet	  ikke,	  at	  aktiviteten	  generede	  et	  socialt	  udbytte	  svarende	  til	  
omkostningerne.	  	  

Men	  når	  det	  er	  sagt,	  har	  vi	  på	  mange	  andre	  punkter	  holdt	  aktivitetsniveauet	  for	  det	  for	  KFD	  kendte	  
høje	  niveau.	  

Året	  startede	  med	  vintertræningen	  i	  Prismen,	  hvor	  julefedtet	  skulle	  løbes	  væk	  og	  vi	  skulle	  i	  form	  til	  den	  
kommende	  løbetest.	  Det	  er	  en	  fornøjelse,	  hvordan	  man	  igen	  og	  igen	  kunne	  konstatere	  en	  høj	  
deltagelse	  på	  tværs	  at	  alder,	  køn	  og	  indrangering.	  Og	  det	  virker;	  vi	  KFD’er	  bestod	  generelt	  løbetesten	  
med	  bravur.	  



D.	  8.	  marts	  2014	  drog	  KFD	  endnu	  en	  gang	  til	  Tyskland	  for	  at	  se	  HSV	  spille	  på	  Imtech	  Arena.	  Hvad	  
kampen	  endte,	  kan	  man	  have	  sin	  tvivl	  om,	  hvor	  mange	  der	  kan	  huske,	  for	  det	  er	  for	  de	  fleste	  ikke	  
fokusset	  med	  turen.	  Turen	  er	  en	  social	  tur	  (med	  den	  sidegevinst	  at	  vi	  skal	  på	  Imtech),	  hvor	  vi	  får	  lov	  at	  
hygge	  os	  både	  før,	  under	  og	  efter	  kampen.	  I	  2014	  havde	  vi	  herligt	  selskab	  fra	  Lolland	  Falster	  
Fodbolddommerklub	  og	  når	  vi	  i	  år	  forhåbentligt	  drager	  af	  sted	  igen,	  har	  vi	  igen	  inviteret	  omliggende	  
DFU-‐dommerklubber	  med.	  Tysklandsturen	  har	  udviklet	  sig	  som	  en	  særlig	  tradition.	  

Foråret	  bød	  ligeledes	  traditionen	  tro	  på	  vores	  årlige	  teorimesterskab,	  hvor	  Mikkel	  Bredsgaard	  Randers	  
trak	  det	  længste	  strå	  og	  kunne	  gå	  hjem	  som	  teorimester	  2014	  –	  stærkt	  forfulgt	  af	  KFD´s	  dygtige	  
webmaster	  Bart	  Wilkowski	  og	  Nigaard	  på	  en	  delt	  2.	  plads.	  	  	  	  

Teori	  er	  en	  ting	  og	  praktik	  en	  anden.	  Den	  gode	  dommer	  behersker	  begge,	  og	  bl.a.	  derfor	  arrangerede	  
KFD	  også	  en	  aften,	  hvor	  vi	  gennemgik	  praktik	  og	  retningslinjer	  for	  vores	  breddedommere	  venligst	  
gennemgået	  af	  John	  Holm	  og	  Kenn	  Hansen	  afholdt	  indlæg	  om	  ”dommeren	  på	  de	  sociale	  medier”.	  	  	  	  	  
Aftenen	  blev	  afholdt	  på	  Hercegovina	  i	  Tivoli,	  hvor	  vi	  igen	  kombinerede	  det	  sociale	  med	  det	  faglige.	  Lad	  
der	  være	  sagt	  her,	  at	  det	  er	  en	  fornøjelse	  at	  være	  medlem	  at	  en	  dommerklub,	  hvor	  vi	  kan	  dette	  –	  igen	  
og	  igen.	  Tak	  til	  Maria	  og	  Hercegovina	  for	  som	  altid	  at	  tage	  så	  flot	  imod	  KFD	  i	  øvrigt	  til	  særlig	  KFD	  pris	  
for	  den	  fremragende	  grillbuffet.	  	  	  

I	  sommeren	  2014	  benyttede	  vi	  Business	  Danmarks	  lokaler	  i	  Nørre	  Farimagsgade	  49	  til	  at	  afholde	  
sæsonopstartskursus.	  Kenn	  Hansen	  afholdt	  oplæg	  om	  ”salgsarbejde	  og	  kommunikation”	  og	  Jan	  
”fodboldlovprofessor”	  Carlsen	  om	  nyt	  ud	  i	  fodboldloven.	  Tak	  til	  begge	  for	  gode	  velforberedte	  oplæg,	  
som	  vi	  altid	  kender	  det.	  	  	  	  

Udover	  aktivitetsprogrammets	  aktiviteter	  som	  er	  målrettet	  alle	  i	  klubben,	  har	  der	  været	  flere	  
aktiviteter	  arrangeret	  af	  de	  øvrige	  programmer	  i	  KFD.	  	  Der	  henvises	  til	  øvrig	  redegørelse	  herom.	  	  	  	  

Lokalunionen:	  

Der	  har	  været	  afholdt	  de	  møder	  med	  lokalunionen,	  som	  fordres,	  og	  både	  pr.	  	  tlf.	  	  og	  mail	  har	  der	  været	  	  
konstruktiv	  og	  lydhør	  korrespondance	  med	  Henrik	  ”Ravnen”	  Ravnild	  samt	  administrationen.	  Generelt	  er	  
lokalunionen	  både	  politisk	  og	  administrativt	  imødekommende	  og	  lægger	  sig	  også	  fladt	  ned,	  når	  der	  er	  sket	  
en	  ærgerlig	  fejl,	  men	  det	  gør	  ikke	  noget	  at	  vi	  erindrer	  dem	  om,	  at	  vi	  er	  frivillige	  og	  ikke	  ansatte.	  I	  nogle	  
henseender	  er	  jeg	  meddelt	  fra	  vores	  dommere	  at	  det	  har	  lydt	  noget	  ”forretningsmæssigt”.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Herudover	  er	  der	  dog	  også	  plads	  til	  forbedringer.	  

Det	  er	  ikke	  acceptabelt,	  at	  lokalunionen	  i	  2014	  ikke	  formåede	  at	  gennemføre	  den	  i	  KFD´s	  øjne	  obligatoriske	  
niveaulægningskamp,	  som	  i	  2013	  så	  flot	  blev	  gennemført	  af	  Thor	  Callesen.	  

Det	  er	  endvidere	  ej	  heller	  hensigtsmæssigt	  i	  KFD´s	  optik,	  at	  lokalunionens	  indrangeringsgruppe	  ikke	  består	  
udelukkende	  af	  eksaminerede	  udviklere.	  	  

KFD´s	  standpunkt	  desangående	  er	  meddelt	  lokalunionen.	  

I	  2015	  ligger	  der	  en	  opgave	  i	  at	  sammen	  med	  lokalunionen	  at	  opstille	  de	  fremtidige	  spilleregler	  mellem	  KFD	  
og	  lokalunionen	  til	  fælles	  bedste	  for	  fodbolddommerne	  i	  København.	  Et	  oplagt	  område	  for	  samarbejde	  er,	  



at	  lokalunionen	  gør	  brug	  af	  de	  store	  kompetencer	  som	  ligger	  i	  KFD	  ud	  i	  til	  eksempel	  fastholdelse.	  
Lokalunionen	  er	  tilbudt	  KFD´s	  kompetencer	  og	  i	  den	  forbindelse	  kan	  man	  konstatere	  ud	  fra	  de	  referater	  
som	  er	  udarbejdet	  i	  lokalunionens	  rekruttering	  og	  fastholdelsesgruppe,	  at	  man	  efterspørger	  netværk	  og	  
tiltag	  for	  fastholdelse.	  Hele	  KFD´s	  traineeprogram	  handler	  faktisk	  ikke	  om	  andet	  (!).	  	  Der	  mindes	  om,	  at	  KFD	  
og	  lokalunionen	  i	  fællesskab	  tidligere	  fastholdt	  faktisk	  	  100%	  af	  nyudklækkede	  dommere.	  Et	  ganske	  simpelt	  
fantastisk	  resultat,	  som	  mig	  bekendt	  ikke	  blev	  overgået	  noget	  steds	  i	  Danmark	  og	  	  som	  man	  i	  fællesskab	  bør	  
sigte	  imod	  og	  se	  muligheder	  i	  fremfor	  begrænsninger.	  Der	  er	  rigtig	  mange	  gode	  ressourcer	  i	  KFD,	  som	  kan	  
aktiveres	  til	  glæde	  for	  dommerarbejdet	  i	  København.	  

Det	  er	  i	  øvrigt	  glædeligt	  at	  lokalunionen	  i	  løbet	  af	  2014	  jævnligt	  har	  haft	  focus	  på	  dommere	  i	  2014	  i	  sit	  
udemærkede	  medlemsblad	  ”Københavnsk	  Fodbold”.	  	  Det	  undrer	  dog	  mig,	  at	  det	  ingenlunde	  noget	  steds	  
har	  fremgået	  til	  almindelig	  info	  i	  samme	  blad	  at	  der	  findes	  en	  velfungerende	  dommerklub	  i	  København,	  
nemlig	  KFD,	  når	  nu	  man	  alligevel	  omtaler	  dommerforhold.	  Sørg	  for	  at	  I	  selv	  som	  medlemmer	  har	  
redigeringsret	  over	  artikler	  i	  et	  hvilket	  som	  helst	  medie	  som	  indeholder	  stof	  om	  jer	  -‐	  ikke	  fordi	  der	  partout	  
skal	  	  stå	  noget	  	  om	  KFD,	  men	  da	  skal	  da	  ikke	  høre	  et	  ondt	  ord	  fra	  den	  afgående	  og	  heller	  ikke	  fra	  den	  
kommende,	  hvis	  I	  ”lige”	  nævner	  at	  ”man”	  som	  fodbolddommer	  i	  København	  er	  medlem	  af	  KFD.	  	  En	  mig	  
bekendt	  højt	  indrangeret	  fodbolddommer	  ville	  aldrig	  tage	  chancen	  og	  forlade	  sig	  på	  hvordan	  en	  tilfældig	  
journalist	  ”vinkler”	  en	  historie	  i	  et	  medie,	  hvor	  indholdet	  kan	  ligge	  til	  død	  og	  evighed	  på	  internettet.	  	  	  

Lokalunionen	  har	  ved	  møder	  for	  nye	  dommere	  	  fint	  givet	  adgang	  til	  mødet	  for	  KFD	  og	  præsenteret	  KFD	  ved	  
fremsendelse	  af	  vores	  udemærkede	  infoflyer	  inden	  mødet.	  	  I	  den	  forbindelse	  har	  lokalunionen	  udtrykkelig	  
rost	  KFD´s	  repræsentanter	  for	  en	  god	  og	  velforberedt	  præsentation	  af	  KFD.	  	  	  	  Christian	  	  G.	  Hansen	  og	  Johan	  
Bay	  har	  varetaget	  dette	  i	  2014.	  –	  	  tak	  til	  jer.	  	  	  	  	  	  

Endeligt	  bemærkes,	  at	  mangeårigt	  medlem	  af	  KFD,	  men	  så	  sandelig	  også	  ”KFUM	  klubmand”	  Vagn	  ”Cigar”	  	  
Christensen	  ophører	  i	  lokalunionens	  regi	  i	  dennes	  bestyrelse	  og	  dommerudvalg.	  	  Det	  har	  været	  en	  kæmpe	  
indsats	  gennem	  rigtig	  mange	  år	  til	  glæde	  for	  den	  Københavnske	  fodbold.	  	  Vagn	  har	  senest	  virket	  som	  
”grand	  old	  man”	  i	  Talentregi	  og	  har	  positivt	  medvirket	  her	  afslutningsvis	  i	  sin	  DBU-‐K	  karriere	  til	  at	  
Talentprogrammet	  har	  fungeret	  blandt	  andet	  med	  tildeling	  af	  massive	  ressourcer	  ud	  i	  udvikling	  af	  talenter.	  
Tak	  til	  Vagn	  fra	  KFD.	  	  	  	  	  	  

DFU:	  

Vores	  moderorganisation	  DFU	  har	  i	  det	  forgange	  år	  sat	  turbo	  på	  den	  lokale	  dommers	  forhold.	  	  

Der	  er	  udvirket	  at	  vi	  alle	  i	  KFD	  får	  et	  sæt	  gratis	  dommertøj,	  som	  der	  er	  lejlighed	  til	  at	  prøve	  med	  hensyn	  til	  
størrelse	  til	  KFD´s	  generalforsamling.	  

Også	  på	  det	  mere	  praktiske	  område	  kan	  vi	  nævne	  at	  KFD	  har	  haft	  en	  finger	  med	  i	  spillet.	  KFD	  forslog	  
konkret	  et	  tiltag	  som	  vil	  lette	  den	  enkelte	  dommerklubs	  hverdag	  i	  form	  af	  et	  	  landsdækkende	  dommer	  
CRM-‐system.	  Dette	  er	  taget	  til	  efterretning	  og	  konkret	  har	  Preben	  Jacobsen	  fra	  KFD´s	  bestyrelse	  være	  
inviteret	  med	  til	  	  inputs	  om	  opbygningen	  af	  dette	  nye	  CRM	  system,	  som	  kan	  holde	  rede	  på	  kontingent,	  
tilmeldinger	  til	  kurser	  i	  KFD	  regi.	  	  	  	  	  	  	  

DFU	  har	  endvidere	  udsendt	  sit	  Code	  of	  conduct,	  som	  er	  gældende	  for	  alle	  KFD´ere.	  	  	  	  

Bjarne	  Nigaard	  forlod	  DFU´s	  bestyrelse	  til	  fordel	  for	  at	  kunne	  benytte	  al	  sin	  tid	  i	  en	  nyt	  krævende	  civil	  
ansættelse.	  Tak	  til	  Bjarne	  for	  indsatsen	  også	  i	  DFU	  regi.	  	  	  	  	  



DFU	  afholdt	  i	  Parken	  i	  forbindelse	  med	  superligakamp	  FCK	  –	  FCM	  ”DM	  i	  fodboldloven”.	  KFD	  pegede	  
umiddelbart	  på	  vores	  seneste	  teorimester	  Mikkel	  Randers,	  men	  da	  Mikkel	  måtte	  melde	  forfald	  sendte	  KFD	  
sølvvinderen	  fra	  vort	  teorimesterskab,	  nemlig	  vores	  webmaster	  Bart	  Wilkowski.	  Bart	  fejede	  al	  modstand	  af	  
banen	  og	  blev	  flot	  nr.	  1.	  Godt	  gået	  Bart	  og	  tillykke	  med	  DM.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

KFD	  	  generelt:	  	  

KFD	  havde	  ved	  sidste	  status	  231	  medlemmer	  ved	  årsskiftet.	  	  Bestyrelsen	  besluttede	  i	  efteråret	  at	  skriv	  til	  
alle	  dommere	  i	  København	  som	  ikke	  er	  medlem	  af	  KFD.	  Dette	  er	  sket	  af	  forskellige	  årsager	  ved	  årsskiftet	  	  og	  
dette	  har	  medført	  indmeldelser.	  	  I	  KFD´s	  bestyrelse	  har	  vi	  drøftet	  mange	  forhold	  i	  løbet	  af	  året.	  Møderne	  er	  
afholdt	  	  i	  passende	  mængder	  og	  der	  er	  strøget	  en	  del	  mails	  afsted	  i	  KFD-‐regi	  så	  vi	  kan	  ikke	  påstå	  at	  der	  ikke	  
har	  været	  travlt	  i	  ”butikken”.	  Mange	  ”dagligdags	  forhold”	  har	  været	  drøftet.	  Bestyrelsen	  har	  også	  overvejet	  
KFD´s	  fremtidige	  kontingent	  forhold	  og	  undersøgt	  tilsvarende	  i	  andre	  dommerklubber	  og	  forespurgt	  
Breddedommerprogrammet	  herom,	  	  som	  er	  kommet	  	  med	  tilkendegivelse	  desangående.	  

KFD	  har	  tillige	  ad	  to	  omgange	  i	  år	  opdateret	  eget	  code	  of	  conduct	  kaldet	  ”den	  gode	  dommerkollega”.	  Du	  
opfordres	  til	  at	  opdaterer	  dig	  selv	  desangående,	  og	  husk	  at	  hvis	  der	  er	  forhold	  som	  du	  er	  skuffet	  over	  i	  
forhold	  til	  en	  kollega,	  så	  opfordres	  du	  til	  i	  første	  omgang	  til	  at	  tage	  den	  med	  dommerkollegaen	  fremfor	  
andet.	  	  	  	  	  	  	  	  

Peter	  Mikkelsen:	  

Ved	  møde	  i	  	  dommerudvalget	  i	  november	  2014	  fodboldens	  verdensforbund	  FIFA	  indledte	  FIFA's	  præsident	  
Sepp	  Blatter	  mødet	  	  med	  at	  fortælle,	  at	  der	  var	  en	  person	  ,	  han	  gerne	  ville	  fremhæve	  og	  hædre	  nemlig	  
Peter	  Mikkelsen.	  	  	  

Peter	  modtog	  FIFA's	  "Speciel	  Referee	  Award",	  som	  gives	  til	  tidligere	  dommere,	  der	  har	  dømt	  på	  højeste	  
niveau	  i	  sit	  hjemland	  i	  mindst	  10	  år,	  og	  desuden	  har	  dømt	  mindst	  20	  internationale	  kampe	  på	  "A"-‐niveau.	  	  
Samtidig	  skal	  man	  have	  udført	  et	  godt	  stykke	  arbejde	  som	  dommer	  og	  administrator	  hos	  FIFA	  eller	  i	  sit	  
nationale	  forbund.	  

KFD	  er	  stolt	  og	  ønsker	  Peter	  tillykke	  med	  den	  flotte	  pris.	  

	  KFD	  70	  år:	  

KFD	  fejrede	  i	  2014	  70-‐års-‐fødselsdag	  og	  om	  end,	  det	  ikke	  er	  det	  skarpeste	  hjørne,	  så	  fik	  vi	  den	  ide,	  at	  vi	  fik	  
skrevet	  lidt	  fra	  og	  om	  medlemmerne	  i	  KFD	  unge	  som	  gamle	  og	  rutinerede	  som	  urutinerede.	  Tak	  for	  jeres	  
ærlige,	  søde,	  sjove	  og	  interessante	  indlæg	  med	  anekdoter	  og	  oplevelser.	  At	  dette	  lykkedes	  så	  fantastisk	  
som	  det	  gjorde	  skyldes	  imidlertid	  udelukkende	  Brian	  Pejter,	  som	  redigerede	  dette	  på	  fornem	  vis	  –	  en	  stor	  
opgave	  og	  derfor	  stor	  tak	  til	  Brian.	  

Også	  KFD´s	  traditionelle	  afslutningsfest	  på	  Stafetten	  på	  Østerbro	  Stadion	  stod	  i	  70	  årets	  tegn	  og	  havde	  på	  
sædvanlig	  vis	  	  stor	  tilslutning.	  	  Tak	  til	  alle	  som	  deltog	  og	  særligt	  Aktivitetsprogrammet	  som	  på	  fornem	  vis	  
havde	  sat	  et	  herligt	  program	  for	  jubilæumsaftenen.	  	  	  

Lars	  Gerner	  blev	  årets	  KFD	  fighter.	  



Jonathan	  Bak	  Dragsted	  årets	  Talent.	  

Christian	  Hansen	  årets	  vejleder/udvikler	  

Jonathan	  Nilton	  årets	  bedste	  udvikling.	  	  

KFD-‐konceptet:	  

Det,	  som	  altid	  har	  ligger	  os	  på	  sinde,	  har	  været,	  at	  vores	  afslutningsfest	  (og	  alle	  arrangementer/kurser	  	  i	  	  
KFD	  regi)	  skal	  være	  tilgængelige	  for	  alle	  og	  folk	  kan	  komme	  som	  de	  lyster	  og	  deltage	  i	  det	  omfang	  som	  de	  
lyster.	  Økonomi	  skal	  med	  KFD´s	  formue	  ikke	  være	  en	  barriere	  for	  deltagelse	  og	  det	  har	  det	  efter	  min	  	  
bedste	  opfattelse	  ej	  heller	  været	  tilfældet	  	  i	  2014.	  Jubilæumsfesten	  	  lykkedes	  	  på	  bedste	  vis	  og	  der	  deltog	  
fra	  nyudklækket	  til	  divisionsdommer	  og	  ung	  som	  gammel.	  Det	  er	  et	  godt	  koncept	  som	  vi	  skal	  holde	  fast	  i.	  
Det	  skaber	  netværk	  og	  det	  fastholder	  fodbolddommere.	  	  

Matchfixing:	  

KFD	  har	  som	  bekendt	  gennemført	  kursus	  om	  matchfixing.	  	  Der	  har	  (lykkeligvis)	  	  ikke	  været	  sager	  i	  2014	  og	  
formålet	  med	  kurset	  og	  indlæg	  herom	  er	  også	  at	  regler	  om	  matchfixing	  er	  kommet	  ud	  til	  alle	  KFD´ere	  så	  i	  
hvert	  fald	  manglende	  kendskab	  til	  reglerne	  på	  dette	  område	  ikke	  spænder	  ben	  for	  en	  dommerkarriere.	  Jeg	  
vil	  gætte	  på,	  at	  hvis	  en	  sådan	  sag	  opstår	  i	  dommerverdenen	  så	  vil	  DBU	  slå	  særdeles	  hårdt	  ned	  så	  lad	  os	  alle	  
gøre	  vores	  til	  at	  en	  sådan	  sag	  aldrig	  opstår.	  

Indrangering:	  	  	  	  

Den	  lokale	  Indrangering	  er	  som	  bekendt	  kommet	  fra	  Indrangeringsgruppen	  med	  Niels-‐Erik	  Van	  Zeijst	  i	  
spidsen.	  Tillykke	  til	  dem	  som	  er	  rykket	  op	  og	  "op	  på	  hesten	  igen"	  til	  dem	  som	  drømmer	  om	  noget	  mere.	  Er	  
det	  ikke	  gået	  som	  forventet	  (og	  håbet),	  så	  giv	  den	  gas	  og	  overvej	  hvad	  du	  kan	  gøre	  for	  at	  fremme	  din	  
dommerkarriere	  bedst	  muligt.	  Der	  er	  mulighed	  for	  oprykning	  igen	  til	  sommer.	  	  	  	  	  	  

Jeg	  finder	  dog	  særligt	  anledning	  til	  i	  år	  at	  fremhæve	  på	  lokal	  niveau	  Søren	  Blok	  Silberbauer,	  som	  i	  meget	  
lang	  tid	  har	  ligget	  i	  serie	  1	  og	  måske	  vanskeligt	  har	  kunne	  se	  sig	  selv	  som	  oprykker.	  Nu	  har	  jeg	  tilfældigvis	  
haft	  lejlighed	  til	  at	  se	  Søren	  dømme	  flere	  gange	  i	  serie	  1	  heraf	  en	  gang	  i	  2014	  endog	  som	  udvikler	  og	  det	  er	  
derfor	  en	  fornøjelse	  at	  kunne	  konstatere,	  at	  Sørens	  høje	  vedvarende	  niveau	  har	  båret	  frugt	  med	  en	  ny	  
indrangering	  i	  KS.	  	  

Tillige	  	  et	  stort	  tillykke	  til	  alle	  jer	  dommer/linjedommere	  som	  har	  forsvaret	  jeres	  plads	  i	  divisionerne	  og	  
Superligaen	  og	  særligt	  tillykke	  til	  Peter	  ”Munchen”	  Larsen	  med	  den	  flotte	  oprykning	  til	  2.	  division.	  Det	  er	  
herligt	  at	  se	  at	  dit	  hårde	  arbejde	  med	  at	  komme	  i	  divisionen	  har	  båret	  frugt.	  Også	  selvsagt	  et	  stort	  tillykke	  til	  
Benjamin	  Leander	  med	  sommerens	  oprykning	  til	  1.	  division.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Endelig	  skal	  der	  fra	  bestyrelsens	  side	  lyde	  en	  stor	  tak	  til	  alle	  de	  medlemmer,	  der	  i	  løbet	  af	  2014	  har	  ydet	  en	  
indsats	  for	  KFD,	  men	  som	  ikke	  er	  nævnt	  ved	  navn.	  Jeres	  indsat	  er	  bestemt	  ligeså	  værdsat	  som	  de	  nævnte	  	  

På	  vegne	  af	  KFD´s	  bestyrelse	  

Frank	  Kanlund	  

Formand,	  KFD	  



Københavns Fodbold-Dommerklub

REGNSKAB FOR ÅRET 2014

Note 2014 2013 Bud 2014 Bud 2015

RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2014

INDTÆGTER

Kontingent 1 71.675 60.355 65.000 85.000

Aktivitetsbestemt tilskud DFU 0 27.500 0 0

Renter, bank og obligationer 5.841 6.046 7.500 5.000

Avance ved salg af effekter 2 3.485 -881 0 0

Projekt Fun 0 3.600 5.000 0

Kampfordeler 8.800 11.710 12.600 9.500

INDTÆGTER I ALT 89.801 108.330 90.100 99.500
========= ========= ========= =========

UDGIFTER

Mistede kontingentindtægter m.v 1.175 3.137 3.000 3.000

Bestyrelsesmøder, revisor og udvalgsmøder mv. 4.236 7.262 7.000 7.000

Generalforsamling 5.627 7.856 7.000 7.000

Aktivitetsprogram 31.329 51.362 25.000 25.000

Breddedommerprogram 853 0 2.000 2.000

Talentprogram 930 1.408 0 0

Traineeprogram herunder projekt Fun 4.814 1.837 13.000 8.000

Futsalprogram 2.080 0 1.000 3.000

Udviklerprogram 2.047 0 2.000 2.000

Nordisk Dommerudvekslingsprogram 10.579 14.156 15.000 15.000

DFU-kontingent 21.206 35.324 28.000 23.000

Test 0 0 0 0

Porto og kopiering 496 436 500 500

Hjemmeside og kontorartikler 1.126 1.172 3.000 3.000

Gaver 2.114 5.975 4.000 4.000

Hensat jubilæumsfond 0 10.000 0 0

Halleje vintertræning 5.870 5.600 5.600 6.000

Udgifter kampfordeler 6.000 6.000 6.000 6.000

Tøjordning 0 7.275 0 0

Task Force 0 504 0 0

UDGIFTER I ALT 100.482 159.304 122.100 114.500

========= ========= ========= =========

RESULTAT -10.681 -50.974 -32.000 -15.000
========= ========= ========= =========

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BALANCE PR. 31. DECEMBER 2014

AKTIVER

Likvide midler og obligationer 3 328.466 338.568

Jubilæumsbankkonti og obligationer 4 181.123 186.602

Tilgodehavender og periodiseringer 23.312 25.866

Beholdning af effekter 3.590 1.615

AKTIVER I ALT 536.491 552.651

========= =========

PASSIVER

Jubilæumsfond 4 181.123 186.602

Formue 5 355.368 366.049

Skyldige omkostninger 0 0

PASSIVER I ALT 536.491 552.651

========= =========

København, den 3. januar 2015

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 3. januar 2015

Mogens Høireby                              Bjarne Nigaard

Generalforsamlingsvalgte revisorer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTER TIL REGNSKABET FOR ÅRET 2014

2014 2013

1  KONTINGENT

    Teoretisk indtægt:

      aktive 64.710 54.950

      passive 6.965 5.405

    Teoretisk indtægt 71.675 60.355

========= =========

2  AVANCE VED SALG AF EFFEKTER

    Salg af effekter 11.493 6.452

    Omkostninger og køb ved salg af effekter 8.008 7.333

    Resultat salg af effekter 3.485 -881

========= =========

3  LIKVIDE MIDLER

    Kassebeholdning 0 0

    Bankindestående 323.197 333.299

    Aktier, kostpris 5.269 5.269

    Likvide midler ialt 328.466 338.568

========= =========

Aktier har pr. 31/12-14 en kursværdi på DKK 26.928

4  JUBILÆUMSFOND

    Saldo primo 186.602 173.151

    Tilskrevne renter 3.515 3.451

    Anvendt Jubilæumsfondsmidler 70 års jubilæum -8.994 0

    Hensat i året 0 10.000

    Saldo ultimo 181.123 186.602

========= =========

5  FORMUE

    Saldo primo 366.049 417.023

    Årets overskud -10.681 -50.974

    Saldo ultimo 355.368 366.049

                                                 ========= =========

Indeholdt i Jubilæumsbankkonti og obligationer er obligationer med en kursværdi pr. 31/12-

14 på DKK 160.892.I regnskabet optaget til kostpris.

 



 

Indkomne	forslag	

	

	

Forslag	1:	

Følgende	slettes	af	vedtægterne:	

§4,	stk.	2	”	Nuværende	eller	kommende	københavnske	fodbolddommerorganisationer	kan	
optages	som	organisation	i	KFD”		

§4,	stk.	3	”	Medlemmer	ifølge	stk.	l	betegnes	som	enkeltmedlemmer,	medens	medlemmer	efter	
stk.	2	betegnes	som	organisationsmedlemmer.”		

	

Forslag	2:		

Futsalprogrammet	budgetteres	med	kr.	5000	i	2015	til	afholdelse	af	to	møder/kurser	og	
afholdelse	af	vejledninger.	

Herudover	indstilles	til,	at	bestyrelsen	skal	arbejde	for,	at	DBU‐København	afholder	et	
futsaludviklerkursus	for	nuværende	udviklere,	således	vi	i	København	også	kan	få	
futsaludviklere.	
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