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Dagsorden. 

Punkt 1. Valg af dirigent. 

Punkt 2. Bestyrelsens beretning 

Punkt 3. Beretning for det forløbne år til godkendelse. 

Punkt 4. Forelæggelse af regnskabet for det forløbne år til godkendelse 

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

gent. 

Punkt 6. Behandling af eventuelt indkomne forslag. 

Punkt 7. Valg af bestyrelse, jf. paragraf 12, stk. 2 og 3. 

Punkt 8. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant 

Punkt. 9. Evt. 

 

1. Niels-Erik Van Zeijst blev valgt til dirigent og konstaterede, at indkaldelsen er kommet rettidigt via 

mail og hjemmeside.  

 

2. Det var Rubens første beregning som formand, som startede med at fortælle at han var stolt over 

at være formand for KFD.  Ruben sagde velkommen og fortalte, at alle var velkommen til at stille 

spørgsmål efter beretningen. Ruben havde brugt Facebook som udgangspunkt for sin fremlægning 

og startede med at rose Tom K for sit arbejde som kampfordeler.  Herefter fik Mogens Højreby ros 

for sit arbejde som effektmand. Der var også ros til traineeprogrammet, som har haft 5 arrange-

menter, bl.a. åben udvikling og kropssprog, mød en elitedommer og gocart-kørsel. Ros til Bjørn Ku-

re, Jonathan Nilton og Chr. Hansen for deres arbejde i udvalget. Futsaludvalget har ikke holdt mø-

de. Brian Bedsted har valgt at trække sig fra udvalget. Tillykke til David Nissen - som har satset på 

Futsal - og i den forgangne weekend havde sin første internationale landskamp. 

 

Talentprogrammet havde bl.a. haft besøg af Peter Mikkelsen. Der bliver i 2016 oprettet en lands-

dækkende gruppe for talenter. KFD vil tilpasse vores talentprogram til DBU’s talentprogram. Tak til 

Lars Gerner for godt arbejde i KFD’s talentprogram 

IT-udvalget står for hjemmesiden og sørger for at den er aktuel. De styrer også vores facebookside. 

Brian Pejter har valgt at trække sig, men tak for det arbejde som han har lagt i ovennævnte udvalg.  



Udviklerprogrammet har i august måned holdt fællesmøde, hvor Claus Mortensen var inviteret 

med som inspirator. Derudover har de givet en udviklermappe til alle udviklere. 

 

Til turen til Færøerne blev Rune Tychsen valgt af breddeudvalget . Frank Kanlund blev valgt af be-

styrelsen og Mikkel B. Randers blev valgt af Generalforsamlingen.   

Breddedommerprogrammet har holdt ét møde i 2015. Vi skal have gang i dette udvalg igen. Så 

meld jer gerne til det, opfordrede Ruben. 

Sikkerhedsudvalget holdt et sikkerhedskursus i starten af året med Per Bilstrup. Stor ros til Per for 

hans arbejde med at snakke med de dommere, som har været udsat for uheldige episoder. Ruben 

var stolt over vores program og har nævnt det mange gange i forbindelse med dialog med diverse 

journalister. 

Aktivitetsudvalget har bl.a. arrangeret fodbold i Prismen, oplæg og møde med matchfixing samt 

Teorinyt og teoritest. Bestyrelsen beklager, at der ikke var så mange deltagere og det er bestyrel-

sens fejl. Det laver vi om på! Henrik Sønderby vandt teorimesterskabet. Bart genvandt titlen som 

danmarksmester i fodboldloven. Chr. Hansen blev nr. 2 og var også med til DM sammen med Bart. 

De kom begge i top 5. 

God afslutningsfest med mange deltagere. Tak for det. 

 

Samarbejdet med DBU K er som et andet parforhold. Der er opture og nedture. Vi er ikke altid eni-

ge og det er godt, at vi ikke altid er enige. Vi skal være den vagthund, som bjæffer. Forholdet går 

ganske godt. Godt samarbejde med Kenneth Egeberg, som bliver bedre og bedre og der er ikke fle-

re dønninger tilbage fra konflikten. 

DBU K mener, at vi er en social klub, men vi er meget mere end det. Derfor er det naturligt, at vi 

bliver inddraget. Men DBU K ønsker ikke at modtage vores hjælp, hvilket ikke er så positivt. KFD vil 

forsat søge indflydelse. Et ligeværdigt samarbejde vil være bedst for alle parter. 

Ruben taler positivt omkring DBU K’s ny dommerkampagne., hvor man kan afdrage de 1990 kr., 

som det koster at blive dommer i dag. Ruben sluttede af med at sige, at KFD gerne vil samarbejde 

med DBU K. 

 

Vold mod dommere.  Ruben fik 34 opkald fra journalister samme dag, da voldssagen fra Amager 

ramte medierne. KFD udarbejdede en pressemeddelelse. Vi hørte aldrig fra DBU K, men i stedet for 

fra DBU. Ruben nævnte, at KFD vil have strengere straffe for voldsepisoder mod dommere. Der blev 

nedsat en arbejdsgruppe, hvor Ruben kom med. Vold mod dommere skal koste!!! De foreslog en 

række ændringer, som skal komme dommerne til gode. Bl.a. en akuttelefon, hvor DBU skal stå klar i 

forbindelse med evt. voldssager. Der er dog pt. intet vedtaget. 

 

DFU havde delegeretmøde og Per Buttenschøn stoppede som formand og Tore Østergaard blev 

valgt. Tak til Per og tillykke til Tore. 

Fælleskabet i KFD er godt og enestående. Vi kan hjælpe hinanden med tøj og sjove indlæg på f.eks 

Facebook. Når man møder hinanden på Kløvermarken, så brug lige 5 minutter på at snakke med 

hinanden! Tillykke til Jonatan Bak Dragsted og Katrine med oprykningerne. KFD hilser de nye løbe-

test velkommen. 

 



Stort tillykke til de medlemmer, som har rundet i år. Bl.a. blev Tom K i år 50 år, John Mikkelsen blev 

70 år og Jens Moestrup blev 80 år og dømmer stadig!   

Tillykke til Bart med Danmarksmesterskabet i Fodboldloven. Lars Gerner har valgt at stoppe som 

udvikler i KFD, hvilket vi er kede af. Lars blev kåret som året KFD’er ved afslutningsfesten. Bestyrel-

sen valgte at overrække KFD’s sølvnål til Lars, for hans store arbejdsindsats i KFD. 

 

Ruben slutter med at fortælle, at KFD skal være tilbuddet, man ikke kan sige nej til og nævner at 

bestyrelsen har budgetteret med underskud, fordi vi gerne vil kanalisere penge tilbage til vores 

medlemmer! 

Der var ikke spørgsmål til beretningen, som blev modtaget med accept. 

 

3. Niels-Erik Van Zeijst talte på vegne af indrangeringsgruppen. Nu skal serie 1 dommere også bestå 

løbetest; 15;4. Der er de to muligheder og ikke andre. Klarer man ikke testen, får man ikke opgaver 

som indrangeret. Grundlaget for at blive indrangeret er dommerens potentiale. Derudover skal 

man deltage på kurser og generelt opføre sig ordentligt. Husk også at tage kurser og tag kurserne i 

rækkefølge. Husk også at det ikke skader, at blive vejleder eller udvikler. Udblivelses- og afbudssta-

tistik må ikke overstige 25% og man skal tage min. 30 opgaver (= kampe + opgaver) . Og man skal 

også tage kedelige kampe! Tager man orlov, skal man give besked. Der skal søges om orlov, man 

kan ikke ”bare” tage orlov!   

Dommerens inspirationsaften med Arne Nielson i Frederiksberg Hallen kan varmt anbefales. 

Torben Jensen spørger om hvorfor, at der er blevet snittet i rækkerne. Antallet af dommere i ind-

rangerede rækker varierer efter, hvor meget talentpotentiale der er, fortæller Niels-Erik og er sket i 

samarbejde med Kenneth Egeberg.  

Bjarne Nigaard: Udviklere hvordan anskuer i dette? 

Niels-Erik. Vi gentager samme udviklersamling i år, som vi havde sidste år. I år skal vi bl.a. snakke 

om erfaringerne med, at der ikke længere er karaktergivning. Dette kunne vi jo ikke sidste år.  

Lars Møller Hansen: Vi vil meget gerne have et udviklerkursus, når nu Niels-Erik opfordrer folk til at 

tage udviklerkursus. 

Jan Carlsen fortalte om Obligatorisk teorigennemgang, Man skal møde op. Det er et led i 21 punkt 

aftalen.  Hvis man ikke møder, vil man – under normale omstændigheder – ikke blive udviklet, ikke 

få seniorkampe mm. Kan du ikke deltage i København, skal du i stedet for tilmelde dig ude på Sjæl-

land eller Bornholm.  

Bjarne Nigaard spørger ind til teoritest kontra obligatorisk teoritest. Man skal stadig møde op til 

den obligatoriske teorigennemgang, også selvom man skal til teoritest. 

Bjarne Nigaard: Hvis man både deltager i test og obligatorisk teorigennemgang, tæller disse arran-

gementer så med i de 30 opgaver/kampe, som man skal have for at forsat at være indrangeret. Det 

gør de, præciserer Niels-Erik. 



 

4. Turen til Tyskland blev aflyst, gr manglende tilmeldinger, hvilket igen skyldes at kampen blev flyttet 

fra lørdag til fredag. Bestyrelsen valgte derfor at aflyse, hvilket er meget ærgerligt, men også med 

til at give et positivt regnskab. Vi har fornuftigt med midler, fortæller kassereren. Regnskabet viser 

et overskud på 22.000 mod et budget på -15.000 kr. Renterne er steget fra plus 5.000 til plus 

12.000 kr. Derudover har bestyrelsen været mådeholden og ikke brugt så mange penge. Udvikler-

programmet ligger over budget, hvilket skyldes at vi har givet udviklerboard til udviklerne. Vi er pt. 

239 medlemmer. Kontoen står pt. i plus med 562.630 kr. 

Tom K. spørger, hvorfor har vi ikke valgt at afsætte penge til jubilæumsfonden i år? Niels Thomasen 

forklarer, at der er sat rigeligt med penge af til jubilæumsfonden. Og sætter vi flere penge over, vil 

det blot give underskud i regnskabet. 

Regnskabet bestod med akklamation. 

15-20 min pause. 

  

5. (Frank Kanlund vil gerne sige tak for hans tur til Færøerne, hvilket sker på vegne af Niels Thomasen,      

da han desværre ikke kan være til stede.) 

              Budget 2016: DBU K afholder lokaleleje og instruktører til de obligatoriske teorigennemgange.   

Dette er en udgift, som KFD tidligere har stået for, hvilket gør regnskabet positivt i vores favør.      

Budgettet er i minus, hvilket skyldes vores høje aktivitetsniveau. Budgettet blev godkendt med ap-

plaus. 

 

6. Valg til Færøerne er eneste punkt på dagsordenen.  

Bjarne Nigaard og Mogens Højreby blev valgt til stemmetællere. 

De indstillede er Bjørn Kure, Niels Thomasen, Frederik Nørup, René Thunøe, Jonathan Nilton, Chris-                                   

tian Hansen, Per Bilstrup og Henrik Nicklassen. 

              Bjørn Kure og Niels Thomasen trækker sig.  

              Første stemmeseddel skal vi vælge to dommere 

              Per Bilstrup bliver valgt sammen med og Frederik Nørup og Jonathan Nilton. De to sidstnævnte får   

lige mange stemmer, hvorefter Jonathan vælger at trække sig. 

              Herefter er der nyt valg mellem Per Bilstrup og Frederik Nørup, som førstnævnte vinder. Ruben 

ønsker Per Bilstrup tillykke.  



              Ruben vil på bestyrelsens vegne gerne pege på Niels Thomasen og beder om Generalforsamlingens 

opbakning, hvilket sker med applaus. 

 

 

7. Der er valgt til bestyrelsen og Niels Thomasen og René Krarup bliver valgt for en 2-årig periode. 

               Brian Pejter trækker sig som suppleant og René Thunøe bliver valgt i stedet for.  

8. De to revisorer og en revisorsuppleant bliver også genvalgt. 

 

9. Jørn West siger tak for invitationen.  DFU refererer nu direkte til dommerklubberne. Der er ingen 

mellemled længere, de er nedlagt. 

Det nye CMS – Central Medlem System – bruger DFU penge på.  DFU arbejder videre på tøjaftaler.   

DFU vil holde DBU fast på udmøntningsnotatet.  DFU vil have focus på rekruttering. Vi plejer at ud-

danne 400 dommere pr. år, men har sidste år kun uddannet 300 dommere. DBU skal opfordre til at 

melde sig ind i dommerklubberne. DBU har lavet etisk regel for landsholdspillere, som bl.a. fortæl-

ler at de skal svare på henvendelser. Det ville være rart, hvis DBU svarede på henvendelser fra DFU. 

Men ellers en fornøjelse at være med til generalforsamlingen og se 3 generationer dommere (Fam. 

Aagerup) samlet på ét sted. 

 

Herefter tog Ruben ordet og fortalte, at KFD skulle overrække endnu en sølvnål aften. Nemlig til 

Kenn Hansen og det gjorde han med ordene: Du er et forbillede, du er den bedste og stadig bedste 

dommer, selvom du er stoppet. Du er gået forrest og var med til få talentprogrammet til at køre på 

skinner og det er vi i KFD dybt taknemlige for. Og det er superærgerligt, at vi mister en af de bedste 

dommere vi har haft! 

Kenn Hansen: Tusind tak. Jeg er stolt over at have fået sølvnålen. Jeg har brugt 18 år af mit liv som 

dommer, hvilket er halvdelen af mit liv. KFD har været og er fundamentet/basen i min dommerkar-

riere. Har altid fået opbakning i dommerklubben. Selvom jeg ikke skal dømme mere, vil jeg altid 

være medlem af KFD. Jeg vil forsætte med at komme i KFD og glæder mig til 75 års kagen. Det har 

været en rejse. Tusind tak for et godt sammenhold. 

 

Casper Thorsøe: Tak til bestyrelsen for et godt stykke arbejde. Casper er lettere irriteret over plan-

lægningen af træningskampe, da der er forholdsvis kort varsel at man får træningskampene. Casper 

opfordrer Kasper Darfelt til at bede klubbene om bedre planlægning.  

 



Tom Kristensen har et ønske om at konceptet til afslutningsfesten måske skal ændres. Der var for 

megen larm fra ikke KFD’ere. Tom Kristensen opfordrer til at man lejer en restaurant, hvor der er 

mere ro. 

 

Lars Gerner beder om ordet. Tak til bestyrelsen. Jeg er glad for nålen og en gang KFD’er altid 

KFD’er. Lars nævnede at han ikke selv stoppet under DBU K. Jeg har bare ikke fået flere kampe og 

vil gerne have forsat. 

 

Niels-Erik Van Zeijst slutter af og generalforsamlingen blev afsluttet med et trefoldigt leve. 

Ruben siger tak for hjælpen til dirigenten og giver vin til Niels-Erik og takker for hjælpen. Niels-Erik 

kvitterer og vil gerne hjælpe en anden gang. 

 

Referent: René Krarup 


