
Det talte ord gælder 
Bestyrelsens beretning ved KFD’s generalforsamling 2018 

 

Kære kolleger, kære venner, kære KFD’er. 

Endnu en gang velkommen til KFD’s generalforsamling. En generalforsamling, hvor vi som vanen tro skal 
kigge frem mod det nye år, der venter os, men også kigge tilbage på det forgangne.  

Som jeg nævnte i min beretning sidste år, satte bestyrelsen sig sammen i starten af året og definerede de 
værdier, som vi så hørende hjemme i KFD – nemlig Tryghed, Faglighed og Fællesskab – og i bestyrelsen har 
haft disse for øje, når vi drøftet hvilke tiltag, arrangementer mv., vi skal afholde, og min beretning vil i 
naturlig forlængelse heraf til dels også være bundet op på disse værdier.  

Tryghed. 
Lad mig starte med at sige, at det heldigvis generelt ikke er utrygt at være fodbolddommer – og det skal det 
heller ikke blive.  
Bestyrelsen har i 2017 været bekendt og involveret i håndteringen af to episoder, hvor KFD har bistået med 
hjælp, enten til at snakke episoden igennem eller i forhold til at få indberetningen skrevet korrekt, således 
vi er sikre på, at den eller de pågældende spillere bliver sanktioneret korrekt. I KFD hverken kan eller skal vi 
udmåle straffen, men vi kan sikre os, at alle oplysninger er givet, således DBU-K kan udmåle den rigtige 
straf. 

En anden form for tryghed er, at man kan træde til, hvis en spiller får et ildebefindende, og derfor afholdte 
vi i foråret et førstehjælpskursus. Jeg vil sige tak til dig Ronnie, for at stå for det. Jeg var selv til stede, og det 
var bestemt udbytterigt. I bestyrelsen har vi derfor allerede bestemt, at vi holder kurset igen i vinterpausen 
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Sidst så skal trygheden også søges i fællesskabet. Vi skal fortsætte med at udbygge vores fællesskab med de 
nye dommere, som kommer til KFD. Vi skal være skarp på at få dem ind i vores sociale sammenhold, for når 
man har det socialt godt sammen, er det også trygt at gå til en kollega efter hjælp. Personlig var jeg rigtig 
glad for at se så mange nye dommere til vores afslutningsfest. Et resultat af, at vi havde målrettet 
kommunikation mod dem, men dette kan kun fungere, hvis de allerede har en form for tilknytning til en 
eller flere kolleger. Her har tranieeudvalget en stor og vigtig brik.  

Faglighed 

KFD er ud over at være et socialt sammenhold også et stærkt fagligt sammenhold, og det skal vi bruge til at 
gøre hinanden endnu bedre. Vi skal være det ekstra, som man ikke får andre steder. Det skal være tydeligt, 
at man gør sig selv god, ved at være medlem. Det har været klart for bestyrelsen i 2017. 

I sidste vinterpause afholdte vi for første gang teoritræning i forbindelse med vores løbetræning i Prismen. 
Det var en overvældende succes. Det er skønt at se, hvor mange af jer, der havde lyst til også at træne 
teorien og ikke kun den fysiske test. Og det er jo sådan, at når man øver sig til noget, så skal man også 
gerne have lov til at vise det. Det gjorde i med bravour til den officielle teoritest, hvor alle KFD’ere er røg 
glat igennem det grønne bords prøvelser.  

Så har vi afholdt en Futsalaften, som hvor vi igen trak på en af de mange gode ressourcer, vi har i KFD. Tak 
til dig Tonni, for at stå for dette, og jeg håber, at vi kan få lov at trække på dig igen til efteråret. En 20-30 



stykker var mødt op til denne aften, hvor temaet var futsal i praktsis, og der har kun været positive 
tilbagemeldinger på det.  

Et andet fagligt arrangement har været vores udvikleraften, hvor vi udvikler og vejledere gav os selv lov til 
at fordybe os i, hvordan den gode udvikling skal håndteres. Da det ikke skulle blive Ananas i egen juice, 
havde vi i stedet for at invitere en eliteudvikler, spurgt vores gode talenter, som de ville stå for aftenens 
program. Denne kombi blev til en win-win-situation, da talenterne fik lov at øve sig på at holde en aften, og 
for os udviklere blev det lige på og relevant. Endnu en gang viste det sig, at vi kan bruge hinandens 
fagligheder til at gøre os alle bedre, så også en tak til jer talenter for at stå for programmet denne aften.  

For de af jer, der var til udvikleraftenen, kan I også huske, at jeg præsenterede et nyt tiltag - nemlig 
udviklersparring, som vi har sat penge af til i vores budget for 2018. Vi udviklere er kompetente og dygtige 
til at give dommere feedback, men hvad med til os selv. Det skal vi have lavet om på, og derfor bliver det 
muligt i 2018 at få en udvikler ud og overvære ens udvikling og derefter give feedback. Der vil i løbet at 
denne uge komme yderligere om det på hjemmesiden  

I 2017 er vi også blevet gjort opmærksom på, at det generelt er blevet sværere at være dommer på de 
københavnske baner. Forstået på den måde, at man fra klubber, træner og spilleres side har mindre og 
mindre forståelse for, at en dommer (ligesom en spiller) kan lave en fejl.  Presset er vokset og det er blevet 
yderligere kompliceret af, at der desværre ikke er lige så langt fra tastatur til nettet, som der er fra pen til 
papir, så vi oplever desværre også, at dommere kan blive udskældt offentligt i større grad, end vi har set 
tidligere.  
Det er som bekendt svært at ændre andre, og derfor tror jeg vi skal se indad, når vi skal forsøge at imødegå 
denne tendens. Når det er nævnt, så vil jeg gerne opfordre til DBU og dig Kasper, at I er opmærksom på 
tendensen og tager det ekstra seriøst, hvis en dommer henvender sig med en problemstilling, men udover 
det, så lægger det også op til, at vi igen bruger hinanden til også at klare denne udfordring. Vi skal stå 
sammen, tage os tiden til at snakke med en kollege, hvis vedkommende har brug for dette, og herudover 
barsler bestyrelsen med at afholde en aften til efteråret, hvor dette emne er i fokus.  

Fællesskab 

Fællesskabet er der, hvor vi mødes. Der hvor vi kan snakke sammen om gårsdagens CL-brag eller hvad der 
drillet i den seneste tid. 

Nu nævner jeg fællesskabet sidst af de tre værdier, men muligvis burde den være nævnt først, da den er 
overlæggeren for, at de to øvrige værdier kan fungere.  

Fællesskabet er det, som vi ikke kan styre, men kun facilitere muligheden for. Det har vi forsøgt at gøre 
gennem hele 2017. Vi har efter alle vores arrangementer, hvor det har været muligt, afholdt KFD-halvlegen, 
hvor vi har set en CL-kamp. 

Vi har budt på socialt hygge inden vi skulle ind og fodres med teorinyt. Vi har arrangeret spisning og afholdt 
teorimesterskab. Vi har fælles træning – både vinter og sommer. Vi har været til ølsmagning med 
efterfølgende bold og spisning.  Vi har vores afslutningsfest, som i den grad er social, og hvor I år efter år 
løfter stemningen til højder, hvor der bliver årets fest.  

Og meget mere - og så har vi fællesskabet ude på banerne. Det kan KFD ikke direkte tage æren for, men vi 
er sikker på, at det fælleskab, som vi bygger op i KFD-regi, og med til at bære igennem at vi møder 
hinanden med åbenhed og smil, når vi ellers mødes.  

Bestyrelsen var i 2017 indstillet på, at vi ville give den en ekstra skalle for at får så mange arrangementer 
som muligt op at stå, og det er vi lykkes med, men vi må også sige, at vi nu er nået et punkt, hvor vi ikke kan 
spænde buen hårdere – ja faktisk er den spændt lige over til den gode side.  



Derfor vil jeg opfordre til at I – fælleskabet – i 2018 giver en hånd med, når arrangementer skal i 
kalenderen. Det opfordrede jeg også til sidste år, men desværre gav det ikke det indryk af hænder, som vi 
havde håbet på. Så i har vi forsøgt på en anden måde. Vi har i budgettet afsat 2500 til hhv. elitedommerne, 
DS/KS-dommerne og breddedommerne. Dette er penge, som vi i bestyrelsen ikke kommer til at røre. Disse 
afsatte midler er til, at I kan byde ind med arrangementer, der kan holdes for jeres kolleger. Arrangementet 
skal godkendes af KFD, men jeg kan nu og her love, at vi ser med positive briller på alt, hvad der kommer af 
forslag.  

En anden side af fælleskabet er også, at I får lov til at dømme kampe for KFD. Vores egen kamppusher har 
igen i 2017 leveret en rigtig flot indsats og sendt dommere ud til et utal af kampe – og til mange kunder, 
som er rigtig tilfredse med den indsats, som I leverer på banerne. Desværre må jeg her også sige, at 
indsatsen på banerne ikke altid stemmer overens med den indsats, som I levere overfor Tom. Tom gør et 
kæmpe arbejde med at yde en god service til vores kunder, en indsats der reflekterer tilbage på KFD, men 
så hjælper det ikke, at man i sidste øjeblik melder afbud til en påsat kamp, fordi andet er kommet i vejen. 
Det oplever Tom desværre alt for meget.  
Det er selvfølgelig langt fra alle, der melder afbud i sidste øjeblik, men tendensen er desværre stigende. Lad 
mig derfor komme med en kraftig opfordring. Få styr på jeres kalendere. Det gælder både, når I dømmer 
kampe for DBU og KFD. I er alle og en hver fremragende repræsentanter for KFD på banerne – lad os 
sammen også være det for os selv.  

Regnskab 

I 2017 budgetterede vi med et underskud, og det har vi også ramt. Det var en klart ønske fra jer ved sidste 
generalforsamling, og det lytter vi selvfølgelig til. Der var enkelte, som gerne vil have, at vi bruger flere 
penge, men der er det bestyrelsens overbevisning, at vi kontrolleret skal bruge af vores formue. Der var 
også et ønske om, at vi brugte penge på fx at købe tøj eller lignende ind til medlemmerne. Dette har vi valgt 
ikke at gøre – ikke fordi det som sådan ikke er en fornuftig ide, og i den forbindelse skal vi huske på, at det 
er jubilæumsår næste år. En kærkommen lejlighed til eventuelt noget jubilæumstøj eller anden gadget.  

DBU-København 

Samarbejdet med DBU-København startede godt, hvor vi i foråret holdte et møde med dem omkring, 
hvordan vi kan sikre, at nye dommere fastholdes i dommergerningen. Desværre er dette samarbejde kørt 
lidt af sporet, og her tror jeg at begge parter må se indad. Det synes jeg vi skal lade være fortid og i stedet 
se fremad mod at forsætte det samarbejde, som vi tidligere har vist vi kan. Det er KFD i hvert tilfælde 
indstillet på. 

Der skal lyde en tak herfra til administrationen og specielt Egeberg, som har været venlig og konstruktiv når 
vi skulle arrangere vores fælles aktiviteter. Også en tak til dig Darfeldt for den måde, som vi kan gå til 
hinanden på, når vi mødes. Det er dejligt, at vi ikke længere skal have paraderne oppe, når vi mødes.  

 

Tak 

Her til sidst vil jeg gerne sige til alle jer, som har bidraget til KFD i 2017. En særskilt tak igen i år til 
tranieeprogrammet, som hjælper de nye ind i folden. 

Tak til Tom K for at lede og fordele arbejde med kamppåsætninger 

Tak til Søren Bruus, for hans indsat i bestyrelsen 

Tak til Bjarne for at stå i spidsen for talentprogrammet 



Tak til alle jer andre, som jeg ikke har nævnt her personligt, men hvor i har ydet en indsats for KFD. 

Og tak for ordet…. 

  

 


