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1. Valg af dirigent. 

Ruben bød velkommen og bestyrelsen foreslog Bjarne Nigaard som dirigent, der bliver valgt med applaus. 

Bjarne takkede for valget og bad generalforsamlingen om at holde god takt og tone aftenen igennem. 

Bjarne erklærerede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til foreningens 

vedtægter. Der var ingen ændringer til dagsordenen.  

Bestyrelses-medlem René Krarup blev valgt som referent. 

Jan Carlsen og John Holm blev valgt som stemmetællere med applaus. 

Der var mødt 56 stemmeberettigede deltagere op til årets generalforsamling. 

 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

Formand Ruben Christensen fremlagde bestyrelsens beretning. Man tager en kamp på rutinen og det har 

nok også været sådan bestyrelsesarbejdet har været dette år. Dette har bl.a. skyldtes mangel på overskud. 



 

 

Der har været mange som har deltaget i vores arrangementer, selvom det har været gentagelser. 

Afslutningsfesten var endnu engang god med mange deltagere. 

Tak til Henning Hansen og John Holm for deres deltagelse i teoritræningen i Prismen. De er med til at 

fremme fagligheden blandt KFD’s medlemmer. 

Tak til Tonny Ristorp og David Nissen for Futsal-arrangementet i oktober. 

Tak til alle for at være med til at opretholde stor faglighed. 

Talentprogrammet har også kørt godt i år med mange aktiviteter samt dedikerede talenter. Målet er at 

klargøre dem til CTG og der er tre KFD’ere, som er sluppet igennem nåleøjet i dette år. 

En enkelt voldsepisode har der været i år. KFD vil forsætte med at være dommerens fællesskab og det 

skaber tryghed. 

2019 er jo jubilæumsår og der er nedsat et jubilæumsudvalg, som året igennem vil komme med en række 

aktiviteter. 

Gode dommerhistorier som blev bragt på hjemmesiden, som viser at KFD er et levende fællesskab. 

Tak til DBU K, som desværre ikke kunne være her i aften, da Kasper Darfelt er blevet syg. Samarbejdet 

bliver bedre og bedre og er i positiv udvikling.   

Tak for otte fantastisk år og fordi jeg måtte stå i spidsen for Jer. 

Beretningen kan findes særskilt på www.fodbolddommer.dk  

 

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

Ronnie Seth Graadal fra DBU København’-s indrangeringsudvalg gik på talerstolen og fortalte, at man havde 

nået budgettet mht. antal af udviklinger.  

Flere nye udviklere er på vej og det er glædeligt. Nogle er blevet færdige, mens andre bliver færdige til 

sommer. Der er plads til flere vejledere og udviklere og har man lyst til dette, er man mere end 

velkommen! Man skal dog være vejleder i min. ét år, før man kan blive udvikler.  Og man skal kun have 

dømt i 1-2 år, før man kan ansøge om at blive vejleder.  

Og selvom man er i fuld gang med at gøre karriere som dommer, kan man stadig godt tage uddannelsen 

som vejleder eller udvikler og så først benytte den del, når tiden kommer, fortalte Ronnie 

Mht. indrangering er der holdt et møde og indrangeringen er på plads for foråret.  Det bliver til sommer at 

de store rokeringer kommer til at ske, afslørede Ronnie.  Ronnie erindrer om, at man skal tage DBU-kurser 

for at kunne rykke op.  Og samtidigt løftede han sløret for at der pt. er 3-4 dommere, som ikke er rykket op, 

fordi de mangler at tage deres kurser. Så husk nu at tage kurserne hos DBU-K, så du beholder muligheden 

for at oprykning til højere rækker. 

http://www.fodbolddommer.dk/


 

 

KFD’s eget talentprogram er et rigtigt godt stykke arbejde. Der er mange gode dommere på vej frem. Og 

generelt er vi faktisk rigtigt godt med i København mht. CTG og i eliterækkerne, fortsatte Ronnie.    

Fra salen spurgte Christian Jensen, om man bliver tilgodeset mht. oprykning, hvis man f.eks. bliver vejleder?  

Ronnie svarede, at hvis man giver noget tilbage til fælleskabet, skader det naturligvis ikke ens chancer. Det 

kan dog ikke garanteres, at det giver en evt. oprykning. 

 

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

KFD’s kasserer Niels Thomasen fremlagde regnskabet for 2018 og kunne fortælle, at der var et overskud på 

11.914 kr., mod et budgetteret underskud på -26.900 kr.  

I forhold til budget havde Niels ikke nået at investere nogle af KFD’s midler, som ellers skulle have kastet 

5000 kr. i rente af sig. Det beklagede han. KFD’s effektsalg er et godt tilbud til medlemmerne og Mogens 

Højreby gør et stort stykke arbejde.  Det gør kampfordeler Tom K også og det har i 2018 kastet 15.215 kr. i 

kampafgifter. Tom har i øvrigt har haft en omsætning på 130.000 kr.  

Vi har fået penge for tøjordningen, dog ikke så mange som sidste år. 

Regnskabet blev herefter godkendt. 

 

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

Bjarne havde besluttet, at afstemningen vedr. fastsættelse af kontingent skulle være skriftlig og sagde 

endvidere, at det var muligt at komme med ændringer til forslaget, såfremt det ikke var for vidtgående. 

Bestyrelsen kom med et oplæg på baggrund af en god dialog med elitedommere, som havde ønsket en 

ændret kontingentstruktur. Bestyrelsen ville gerne forsætte med samme aktivitetsniveau og havde derfor 

lavet forslag, som tog udgangspunkt i dette og kom derfor med nyt forslag. 

Passive fastholdes til 250 kr. årligt.   

Nuværende kontingentsats:  

Passive: 250 kr. 

Ikke indrangerede: 350 kr.  

Indrangerede: 500 kr. 

Elite-dommere: 1000 kr. 

 

 



 

 

Forslag til ændring af kontingentsats 

Passive: 250 kr. 

Ikke indrangerede: 400 kr. 

Indrangerede: 550 kr. 

Elitedommere: 550 kr. 

 

Ronnie Seth Graadal kom herefter med flg. ændringsforslag til forslaget. 

Passive: 250 kr. 

Ikke indrangerede: 350 kr.  

Indrangerede: 500 kr. 

Elite dommere: 650 kr. 

 

Efter en god og livlig debat, hvor der var tydeligvis var forskellige holdninger, men også hvor tonen stadig 

blev holdt på er sobert niveau, var det tid til afstemning. Det oprindelige forlag fra bestyrelsen blev herefter 

sat til afstemning og stemmefordelingen blev: 

14 ja 

40 nej 

1 blank 

1 ugyldig stemme 

 

Der blev herefter stemt om det af Ronnie Seth Graadal fremsatte ændringsforslag og det blev vedtaget med 
flg. stemmer. 

30 ja 

24 nej 

2 blanke 

 

Ovennævnte betød, at KFD’s indtægter vil falde i forhold til budgettet. Efter endnu en sober debat med 

forskellige holdninger, foreslog Frank Kanlund at bestyrelsen arbejdede videre med et budget hvor de 

ekstra omkostninger er indarbejdet, og foreningen budgetterede underskud dermed er tilsvarende højere.    



 

 

Der blev stemt ved almindelig håndsoprækning og det blev vedtaget med flg. stemmetal:  

53 ja  

2 nej 

1 undlod at stemme 

 

6. Behandling af eventuelt indkomne forslag. 

Der var ingen indkomne forslag. 

 

7. Valg af bestyrelse, jævnfør paragraf 12. stk. 2 og 23. 

Ruben Christensen, Preben Jacobsen og René Thunø stoppede i bestyrelsen, hvilket betød nyvalg til 

bestyrelsen. Bjarne valgte at dele det op i to dele; formandsvalg og valg af bestyrelsesmedlemmer.  

David Nissen havde på hjemmesiden annonceret, at han stillede op som formand og fortalte om sine 

visioner som evt. fremtidig formand. Der var ingen andre kandidater og David blev valgt med applaus. 

Til de sidste to pladser i bestyrelsen var der kommet tre kandidater. Darko Haramija, Oliver Simbold og 

Sebastian Bay-Pihl. De argumenterede hver især for deres ”mærkesager” inden den skriftlige afstemning. 

Her blev medlemmerne bedt om at stemme på to kandidater og stemmerne blev fordelt på flg. måde: 

Darko: 51 stemmer 

Oliver: 40 stemmer 

Sebastian: 19 stemmer 

Ugyldige: 1 stemme 

 

8. Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant. 

Bjarne Nigaard og Mogens Højreby blev genvalgt som revisorer med applaus, mens Seyfettin Sucu blev 

genvalgt som revisorsuppleant. 

 

9. Eventuelt. 

DFU’s formand Tore Østergaard fik ordet og konstaterede bl.a. at kontingentbetalingen fyldte mange 

steder, men det vigtigste var at medlemmerne er tilfredse med kontingentet. Han ønskede også de nye 

medlemmer i bestyrelsen tillykke med valget og det var dejligt at se, at medlemmerne tager ansvar.  DFU 



 

 

lægger hver måned nyhedsbrev op på DFU’s hjemmeside, som kan ses her: 

https://danskefodbolddommere.dk/   

DFU og DBU arbejder pt. sammen om en fælles løsning for bl.a. breddedommerne, som gerne skulle give 

bedre mulighed fysisk træning mm. i de lokale dommerklubber. DFU arbejder i øvrigt stadig også med 

dommernes sikkerhed og nævnte bl.a. at der i Sønderborg var en klub, som 60% af de lokale dommere ikke 

ønskede at dømme. 

Jonathan Nilton opfordrede bestyrelsen til at arbejde og have fokus på en bedre afregning til udviklerne i 

divisionerne. I dag får udviklerne samme afregning, uanset om de udvikler i serie 5 eller superligaen. 

Skulle du have et gavekort til Chorines på Peter Bangs Vej 103 på Frederiksberg, opfordrede Jonathan til at 

medlemmerne snarest fik brugt gavekortet, da butikken fremadrettet går i en anden retning. 

Ruben Christensen gav lidt forsinket vin til Brian ”Foto” Andersen, da han var blevet kåret som årets KFD-

kammerat i 2018.  

Ruben Christensen gav også vin til Henning Hansen og John Holm, da de var blevet kåret som årets KFD’ere 

i 2018. 

Henning Hansen takkede for anerkendelsen og nævnte samtidigt, at der i efteråret var kommet tre nye 

DBU-instruktører til, nemlig Christian Hansen, Jonathan Nilton og Henrik Niclasen. 

John Holm takkede ligeledes for anerkendelsen og takkede også Henning for godt samarbejde.  Endvidere 

ønskede han ovennævnte dommere tillykke med titlen som instruktører og glædede sig til samarbejdet 

med dem fremover. 

Frank Kanlund nævnte, at der i 2020 er EM i Danmark og at der skal bruges 1200 frivillige. Han opfordrede 

medlemmerne til at melde sig som frivillig.  

Lars Møller opfordrede til – når der var budgetteret med et tilskud til f.eks. KS-gruppen- at man så brugte 

pengene og ikke bare overførte fra år til år. 

Bjørn Kure agiterede for trainee programmet, som er et unikt program for nye dommere.  Har du nye idéer 

til programmet eller har du lyst til at hjælpe, er du mere end velkommen til at kontakte Bjørn Kure eller 

Jonathan Nilton. 

David Nissen fortalte, at der på Facebook og hjemmesiden vil komme et opslag med nye udvalg, som kan 

tilmelde sig. Og alle kan være med 

Lars Møller takkede Ruben, Preben og René Thunø for flot arbejde i bestyrelsen, som er yderst værdsat.  

Preben Jacobsen takkede Ruben Christensen for hans store arbejde bestyrelsen. I alt 8 år, hvor af de sidste 

4 år var som formand.   

Ruben takkede René Thunø for hans deltagelse i bestyrelsen. René har bl.a. været med til at optimere 

hjemmesiden. Men har også altid sagt sin ærlige mening, hvilket har været berigende. 

https://danskefodbolddommere.dk/


 

 

Ruben Christensen takkede også Preben for mange års arbejde i bestyrelsen. 

John Mikkelsen fejrer guldbryllup d. 12/4 og alle er velkomne. 

Bjarne Nigaard takkede til sidst for god ro og orden og fik samtidigt overrakt vin af Ruben Christensen som 

tak for hjælpen. 

Traditionen tro blev der til sidst råbt tre gange hurra for KFD. 

Undervejs blev generalforsamlingen suspenderet, da der var valg til Færøerne, hvor Brian Andersen og 

René Aagerup var blevet indstillet.  

Brian Andersen fik 14 stemmer. 

René Aagerup fik 37 stemmer 

Der var 4 blanke stemmer og 1 ugyldig stemme. 

René Aagerup takkede for indstillingen og var samtidigt dybt taknemmelig over at han blev valgt. 

   


