Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 31. januar 2017 .
Københavns Fodbold Dommerklub

Dagsorden.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Beretning for det forløbne år, bl.a. vedr. udviklinger og indrangering.
Forelæggelse af regnskabet for det forløbne år til godkendelse.
Forelæggelse af budget for det kommende til godkendelse – herunder fastlæggelse af
kontingent.
Behandling af evt. indkomne forslag
Valg af bestyrelse, jævnfør paragraf 12, stk. 2 og 3.
Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.
Eventuelt.
Indkomne forslag. Til behandling under:
punkt 5: Der er stillet forslag om ens kontingentsats på 400 kr. for alle medlemmer.
Punkt 6. Bestyrelsen har modtaget ønske fra et tidligere medlem, der blev ekskluderet på
den ekstra ordinære generalforsamling 2013 om at blive medlem igen. Vedtægterne
foreskriver, at medlemmer, der er blevet ekskluderet af generalforsamlingen, skal optages
af denne igen.
Punkt 7. Flg. er på valg til bestyrelsen:
Ruben Christensen (modtager genvalg)
Preben Jacobsen (modtager genvalg)
Ronnie Graadal (modtager ikke genvalg)

1. Niels-Erik Van Zeijst (NEVZ) blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen
var lovlig jf. gældende vedtægter, da indkaldelsen/dagsordenen var kommet rettidigt.
2. KFD’s formand Ruben aflagde bestyrelsens beretning, som kan læses særskilt. Se
vedhæftede bilag.

3. Jan Carlsen (JC) fra Indrangeringsgruppen fortalte, at der er 26 udviklere, som i alt har
foretaget 233 udviklinger. Der er 3 typer udviklere; dem der er aktive selv, dem som også
arbejder for DBU og til sidst, er der alle de andre. JC takkede alle udviklerne for deres
arbejde og konstaterede at udviklerne er gode til deres skrivearbejde, så karakterne var
ikke savnet. Når Indrangeringsgruppen kigger udviklingerne igennem med henblik på evt.
oprykning, er det ikke kun den skrevne tekst, som de er opmærksomme på. Det er
forventet, at man dømmer ca. 30 kampe på et år. Derudover har de også focus på
afbudsstatistik samt udeblivelsesstatistik. Ligeledes skal man også tage de relevante
kurser. F.eks. skal du have taget dommer i praksis for at blive udviklet. For at være
indrangeret i serie 2 og 3, skal du have dommeren som leder 1 og 2.
Det centrale talentprogram gør at DBU K skal tilpasse deres rækker, således at talent og
rutine bliver ligeligt fordelt. Og skulle man rykke ned, er der stadig brug for én, fortalte JC.
JC erindrede om, at der er teori- og løbetest d. 26/2. De dommere, som ønsker at være
linjedommer i den kommende sæson, skal selv tilmelde sig. Der er udviklersamling d. 25/3,
hvor udviklerne bl.a. skal overvære et lokalopgør på Amager. JC sluttede af med at sige, at
såfremt du ikke er blevet indrangeret endnu, må du endelig prøve igen.

4. KFD’s kasserer Niels Thomasen (NT) fremlagde dette års regnskab. Regnskabet viste ét
minus på 8.251 mod de budgetterede -16.000 kr. Der har været større indtægter fra bl.a.
KFD’s kampfordeler, men også større udgifter til bl.a. sandwich til teorigennemgange og
andre aktiviteter for KFD’s medlemmer. Ligeledes har leje af hal været over budget, gr.
ekstra leje af fodboldfabrikken. NT indstillede til forsamlingen, at regnskabet blev
godkendt for 10. år i træk, hvilket det også gjorde.
5. Et medlem havde stillet et forslag, at man laver et ensartet kontingent for medlemmer på
400 kr. Dette er i stedet for det nuværende kontingent, hvor medlemmerne betaler
imellem 250-1000 kr., alt afhængig om man er passiv medlem, ikke indrangeret,
indrangeret eller elitedommer. NT fortalte, at såfremt forslaget blev vedtaget, vil der
mangle ca. 5000 kr. i budgettet. Forslaget gav anledning til diskussion blandt
medlemmerne, hvor flere var på talerstolen med forskellige holdninger til
kontingentsatsen. Forslaget blev sendt til afstemning, hvor der var 12 for, 37 i mod og 6
blanke. Forslaget blev ikke vedtaget.
NT bad på vegne af bestyrelsen om generalforsamlingens tilkendegivelse, da bestyrelsen
ønskede at sætte nogle af foreningens penge i aktier og obligationer. Dette er for at få et
økonomisk afkast, som kan komme medlemmerne til gode. Generalforsamlingen gav en
positiv tilkendegivelse til dette.

NT gennemgik budgettet for 2017 og dette blev godkendt.
Frank Kanlund syntes at 340.000 kr. er meget at have stående og opfordrede til at KFD
brugte nogle af pengene aktivt på medlemmerne.
Casper Thorsøe Jr. foreslog, at divisionsudvalget får 8.000 kr., som elitedommerne kunne
bruge på et seminar. Dette skal dog stilles som forslag på næste generalforsamling, fastslog
NEVZ.
6. Zijad Sabic ønskede at blive medlem af KFD igen og dette blev enstemmigt vedtaget.

NEVZ suspenderede generalforsamlingen, da der traditionen tro skulle stemmes et medlem til en
tur til Færøerne til efteråret. Flg. medlemmer var blevet indstillet: Christian Hansen, Frederik
Nørup, Jonathan Nilton, Lars Møller Hansen, Morten Lønskov, Niels Christian Bachevold
Jørgensen, Rune Madsen og Talha Kücükavci. Jonathan Nilton takkede for indstillingen, men trak
sig. Det blev til sidst et valg mellem Talha og Christian og det blev Christian Hansen, som til
efteråret skal en tur til Færøerne.

7. Ruben Christensen, Preben Jacobsen og René Thunø blev valgt ind i bestyrelse med
applaus og Søren Bruus Svendsen blev valgt ind som ny suppleant, ligeledes med applaus.
8. Mogens Højreby og Bjarne Nigaard blev genvalgt som revisorer, men Seyfettin Sucu blev
valgt som ny revisor suppleant.
9. Christian Hansen takkede for turen til Færøerne og glædede sig meget til at komme afsted.
René Aagerup syntes vi havde en fin debat om kontingentet.
Ibrahim Dhaflaoui opfordrerede KFD til at sætte penge af til videokameraer, da det har
hjulpet ham.
Peter Munch fortalte, at DBU København også har kameraer, som kan lånes.
Kasper Darfeldt fra DBU København fortalte, at der i sidste sæson var dømt ca. 10.000
kampe. Det er 40 kampe i snit pr. dommer, men lad os gerne i den kommende sæson nå op
på 50 kampe pr. dommer.
Formanden for DFU Tore Østergaard fortalte om arbejdet i DFU og arbejdet med ”DFU
mod 2020”. Tore opfordrede til KFD’s medlemmer til at blive medlem af DFU’s Facebookgruppe og ønskede til sidst alle en god sæson.

Ruben gik som sidste mand på talerstolen og sagde tak til Ronnie Graadal for hans arbejde i
bestyrelsen. Der var ligeledes tak til Bart Wilkowski, som har hjulpet med at lave
hjemmesiden i mange år. Og til allersidst sagde Ruben tak til Niels-Erik Van Zeijst for
hjælpen som dirigent.
Traditionen tro afsluttedes generalforsamlingen med et 3-foldigt leve for KFD.
Referent: René Krarup

