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Tirsdag d. 30. januar 2018 afholdt KFD ordinær generalforsamling. Der var mødt 55 
stemmeberettigede medlemmer op. 
 
1. Valg af dirigent. 
 
Generalforsamlingen valgte Bjarne Nigaard som dirigent. Dirigenten konstaterede herefter, at 
generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til foreningens vedtægter, og at 
generalforsamlingen dermed var beslutningsdygtig.  
 
Bestyrelsesmedlem René Thunø blev valgt som referent. 
 
Jan Carlsen og Niels-Erik van Zeijst blev valgt som stemmetællere. 
 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
 
Formand Ruben Christensen fremlagde bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
 
Fokus var på de tre værdier tryghed, faglighed og fællesskab. 
 
Formanden nævnte, at bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på, at det er blevet sværere at 
være dommer. Der er ikke forståelse for, at dommeren kan begå fejl, og særligt på nettet kan 
kritikken være urimelig hård. 
 
Formanden redegjorde endvidere for, hvorfor man i 2017 havde underskud i regnskabet og også i 
2018 budgetterer med et underskud. KFD ønsker at tilbyde sine medlemmer et højt 
aktivitetsniveau. Dette koster penge, men på grund af foreningens formue er det muligt at 
budgettere med et ansvarligt underskud. 
 
Endelig takkede formanden DBU København for et godt samarbejde. Dem som bidrager til 
traineeprogrammet fik også tak. Tom Kristensen fik tak for sin indsats som kampfordeler. Der lød 



også tak til Bjarne Nigaard som talentchef og til Søren Bruus Svendsen, der trådte tilbage fra sin 
post som bestyrelsessuppleant i 2017. 
 
Efter fremlæggelsen af beretningen var der en enkelt bemærkning fra salen, hvor der blev 
opfordret til også at se indad, når det kommer til kommunikation på sociale medier.  
 
Herefter blev beretningen taget til efterretning. 
 
Beretningen kan findes særskilt på fodbolddommer.dk 
 
3. Beretning for det forløbne år, bl.a. vedr. udviklinger og indrangering. 
 
Ronnie Graadal fra DBU Københavns indrangeringsudvalg gik på talerstolen og fortalte om årets 
udviklinger og indrangeringer. 
 
Ronnie Graadal ønskede de nyoprykkede tillykke og sagde op på hesten til dem, som ikke var 
rykket op i denne omgang. 
 
Derefter informerede han om, at man ikke længere per automatik får en udvikling, hvis man ikke 
er indrangeret. Man skal bede om den, hvis man gerne vil indrangeres. 
 
Er der dommere, som har særlige behov, så vil DBU København gerne arbejde lidt mere med dem, 
men det kræver, at dommerne selv gør DBU København opmærksom på deres behov. 
 
Eksempelvis har Jens Larsen og Bill René arbejdet med en række linjedommere, som har fået sat 
skub i deres udvikling. 
 
Endvidere er KS/DS-dommerne gået sammen i en gruppe, hvor de filmer og sparrer med hinanden. 
 
Ronnie Graadal takkede Bjarne Nigaard for et godt samarbejde mellem DBU Københavns 
talentgruppe og KFD’s talentprogram. 
 
Endelig mindede Ronnie Graadal forsamlingen om, at der er obligatorisk teorigennemgang d. 7. og 
d. 20. februar, og at der er teoretiske og fysiske tests d. 4. marts og d. 10. marts 
 
Der var en enkelt bemærkning fra salen til dette punkt. Det var Christian Hansen, der gerne ville 
anerkende DBU Københavns arbejde med KS/DS-gruppen.  
 
4. Forelæggelse af regnskabet for det forløbne år til godkendelse. 
 
Kasserer Niels Thomasen forelagde regnskabet for 2017. 
 
Fra salen ville Lars Møller gerne vide, hvad det vil sige, at KFD havde renset ud i medlemsskaren. 
Til det svarede Niels Thomasen, at man havde fjernet ikke aktive dommere, og medlemmer som 
ikke har betalt deres kontingent fra listen. 
 



Herefter opfordrede kampfordeler Tom Kristensen til, at dommere som ikke havde betalt deres 
kontingent kunne dømme det af ved at dømme kampe for KFD. 
 
Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt. 
 
5. Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse – herunder fastsættelse af 
kontingent. 
 
Kasserer Niels Thomasen fremlagde budgettet. Bestyrelsen foreslog uændrede kontingentsatser. 
 
Tom Kristensen ville efterfølgende gerne vide, om der var en tendens til, at elitedommerne 
fravalgte KFD. Det kunne Niels Thomasen afkræfte, da kun en elitedommer var i restance. 
 
Budgettet blev herefter enstemmigt vedtaget.  
 
6. Behandling af eventuelt indkomne forslag. 
 
Der var fremsat et enkelt forslag til generalforsamlingen. Det var fremsat af bestyrelsen, som ville 
ændre §4 i foreningens vedtægter. Forslaget forsøgte at imødekomme en uklarhed om, hvorvidt 
man kunne være passivt medlem af KFD som aktiv fodbolddommer. 
 
Bestyrelsen foreslog selv med det samme en revidering af det indkomne forslag, således at 
medlemmer ikke længere skal have bestået DBU’s teoretiske fodbolddommerprøve, men i stedet 
en af FIFA godkendt teoretisk prøve i fodboldloven. Den ændring skulle imødegå det faktum, at 
udenlandske medlemmer ellers ikke ville kunne være medlem. 
 
Dernæst åbnede formuleringen omkring passive medlemmer for, at alle kunne blive medlemmer, 
og derfor ønskede generalforsamlingen samme adgangskrav til passive medlemmer som aktive 
medlemmer, altså at de skulle have bestået en af FIFA godkendt teoretisk prøve i fodboldloven. 
 
Det endelig forslag kom således til at se sådan ud: 
 
§4 Optagelse af medlemmer 
Stk. 1. Som aktivt enkeltmedlem kan optages fodbolddommere, der har bestået en af FIFA 
godkendt teoretisk prøve i fodboldloven.  
Stk. 2. Som passivt enkeltmedlem kan optages enhver, der har bestået en af FIFA godkendt 
teoretisk prøve i fodboldloven, der ikke aktivt virker som  
fodbolddommer, vejleder eller udvikler.  
Stk. 3. Aktive fodbolddommere, der har et aktivt medlemskab af en anden  
fodbolddommerklub hørende under DFU, kan tillige optages som passivt enkeltmedlem.  
Stk. 4. Medlemskab er betinget af, at man som medlem står inde for klubbens formål og  
Virke. 
 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 
7. Valg af bestyrelse, jævnfør paragraf 12, stk. 2 og 3. 
 



Niels Thomasen og René Krarup var på valg til bestyrelsen. De modtog begge genvalg og blev valgt 
enstemmigt uden modkandidater for to år. 
 
Katrine Stensholm Buntzen stillede op som bestyrelsessuppleant for to år. Hun blev valgt 
enstemmigt uden modkandidater. 
 
8. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. 
 
Mogens Højreby og Bjarne Nigaard blev genvalgt som revisorer, men Seyfettin Sucu blev valgt som 
ny revisorsuppleant. 
 

9. Eventuelt 

Under eventuelt ville Tonni Ristorp vide, hvorfor der ikke var nogen repræsentanter fra DFU til 
stede. Ruben Christensen kunne fortælle, at det skyldtes hårdt arbejdspres og økonomiske 
hensyn. 
 

Bjørn Kure gik på talerstolen og fortalte lidt om traineeprogrammet. Programmet gør en stor 

indsats for nye dommere, og Bjørn bad på programmets vegne om ideer og hjælp til, hvordan man 

kan gøre det endnu bedre. 

De to medlemmer af KFD’s talentprogram Lars P. Petersen og Armash Mehndi Khan gik på 

talerstolen for, på vegne af talenterne, at sige tak til talentchef Bjarne Nigaard for 

arbejdsindsatsen. 

Lars Møller gik på talerstolen og opfordrede DBU København til at hylde de dommere, som runder 

et stort antal-kampe.  

Jan Carlsen gik på talerstolen og mindede de fremmødte om at huske at melde sig til de 

obligatoriske test.  

Brian ’Fotograf’ Andersen ville gerne vide, hvorfor DBU København sender kampe ud ugevis. 

Endelig gik Kasper Darfelt fra DBU København på talerstolen. Han takkede Ruben Christensen for 

et godt samarbejde, og tilkendegav, at der nok skulle blive fulgt op på samtalerne i 2017. Dernæst 

takkede han dommerne for indsatsen ude på banerne. Hver dommer har i snit dømt 45 kampe. 

Endelig ønskede han de valgte tillykke med valget og lovede at tage de fremsatte input med 

tilbage til DBU København. 

Til slut gik formand Ruben Christensen igen på talerstolen og takkede Ronnie Graadal og Tonni 

Ristorp for deres indsats med henholdsvis førstehjælpskursus og futsalkursus. 



Klokken 20.52 kunne dirigent Bjarne Nigaard lukke generalforsamlingen med en udtømt 

dagsorden. 

Udvekslingstur til Færøerne 

Undervejs i løbet af aftenen blev generalforsamlingen suspenderet, således at de fremmødte 
kunne vælge det medlem, som skulle udgøre den ene tredjedel af den trio, som skal til Færøerne. 
 
De nominerede var Torben Jensen, Orla Møller, Christian Jensen, Villy Nielsen, John Mikkelsen, 
Sebastian Bay Pihl og Søren Bruus Svendsen. 
 
Torben Jensen og Villy Nielsen fik flest stemmer i den første afstemningsrunde, og i den anden 
afstemningsrunde fik Torben Jensen 35 stemmer mod Villy Nielsens 17 stemmer. Det bliver 
således Torben Jensen, som KFD sender til Færøerne i 2018. 
 






