
Kære alle KFD`ere, 

 

Lad mig på bestyrelsens vegne byde velkommen til det nye årti` første generalforsamling –  

I år inden det formelle program forelægger er der lige et par ting vi skal have styr på. Den ene ting klarer vi i 

”pausen” som kommer ved stemmeoptælling -  og det er det spørgeskema som vi udleverer til jer – vi vil 

gerne vide hvad i som medlemmer gerne vil mere af, og hvad KFD betyder for jer. I bedes derfor komme 

med jeres input til hvad vi kan arbejde videre med i 2020/2021. – det kommer vi tilbage til. 

Jeg vil give ordet til Niels som vil læse et par mindeord op, efter fulgt af et par minutters stilhed for de KFD 

stjerner som himmelen blev rigere i 2019. 

Ordet gives videre til Niels 

 

Bestyrelsens beretning for 2019: ”KFD kongerigets tilstand” 

 

For præcis 1 år siden blev jeg valgt som formand for KFD. 

En titel og en funktion som kræver mere end jeg lige havde forventet. – 

1 ting er alle de obligatoriske ting som medfølger, såsom bestyrelsesmøder, DFU møder, samlinger og 

beslutninger som løbende skal tages og situationer som der skal tages stilling til. 

En helt anden ting, er forventningen til mig selv og mine bestyrelseskollegaer – Vi sidder med ansvaret for 

at skabe den bedst mulige forening for omkring 200 mennesker i KBH. Efter min mening 200 af de bedste 

fodbolddommere i Danmark! Jeg kan med hånden på hjertet og ro i kroppen sige, at bestyrelsens og mine 

ambitioner er at skabe en forening, som er medlemmernes og til medlemmernes gavn! Vi er bevidste om, 

at ikke alle beslutninger som er truffet i 2019, kan eller har kunnet tilfredsstille alle, men vi har gjort vores 

bedste! 

Jeg gik til valg som formand på at rykke tættere sammen i bussen. Både internt i KFD, men også i 

forbindelse med eksterne samarbejdspartner såsom DBUK, DFU og ikke mindst vores kunder i butikken som 

Tom K vogter over, med præcision. –  

Vi kan tale om samvær og hvorfor det er vigtigt! – Hvorfor er det relevant at ligge spørgeskemaer ud til en 

GF - Jo kære venner. KFD er ikke mere, hvad KFD engang har været. Det er eller har vi alle været nødt til at 

indse for flere år tilbage, men det vi kan få tilbage som var engang var, er vores unikke fællesskab i 

København som jeg stadig syntes eksisterer! 

Jeg nævnte det i min tale til jubilæumsfesten og jeg nævner det igen. Bestyrelsen har til hensigt at lave den 

bedste forening som muligt, med det faktum at vores vidde omfavner bredt, både socialt og lokations 

mæssigt, MEN at dukke op til arrangementer, fester, faglige indlæg, ja sågar GF er essentielt for KFD`s 

overlevelse i fremtiden! – Vi må møde op, Vi må værne om at mødes og vi BØR gribe de chancer for 

netværk og frivillighed som KFD tilbyder os! 

Nyere undersøgelser viser at mennesker kommer mere ud i det nye årti – folk har fået nok af lukkede 

inderkredse, folk er trætte af ikke at komme ud, folk er trætte af mobiltelefoner og ipads!  



Folk vil tilbage til at socialisere og opleve ting med andre, som vi i øvrigt som mennesker er skabt til. Jeg 

håber inderligt at undersøgelsen kommer til at vise samme tendens internt i KFD i 2020.  

 

2019 bød på jubilæums år for KFD 

Lad mig starte med at sige tusind, tusind tak til jubilæumsudvalget for en fremragende indsats! Vi havde så 

mange fine arrangementer fordelt ud på hele året med tidligere fodbold profiler som næppe bare tropper 

op, for andre dommerklubber end i København. 

Året sluttede også af med 2 kæmpe fester – Første fest her på denne lokation, hvor vi afholdte vores 75års 

jubilæums fest med reception og festivitas og sidst på Stafetten til vores afslutningsfest med mad og trylleri 

– Tusind tak til jer der medvirkede til planlægning af begivenhederne, tak til dem der deltog, tak til 

lokationerne for god facilitering og tak til KFD for muligheden endnu engang at skabe et stærkt fællesskab!  

 

Selvom KFD skibet er på en rolig kurs mod en endnu ukendt destination, kan der være farvande omkring 

vores skib som ændrer sig. – Det gør sig gældende i en ny rammeaftale som er indgået mellem DFU og DBU 

-  flere har enten har set eller hørt om den. – Den aftale indeholder mange elementer, men det er en aftale 

som DFU og DBU sammen har indgået. Naturligvis med dommerklubbernes opbakning! 

Jeg vil ikke dykke så voldsomt ned i de enkelte detaljer, men vil gerne stå på mål sammen med DFU under 

evt. til at besvare spørgsmål senere på aftenen. 

Et af de punkter jeg kan vende nu, er at vi som dommerklubber ikke må tage de ”private kampe” som 

klubberne udbyder da det tilhører lokalunionerne under DBU. – Lad mig med det samme understrege at vi i 

den forbindelse har et godt samarbejde med DBUK og de har, ligesom os, tilgangen til tingene ”lad os kigge 

på tingene og løse udfordringer sammen” – Intet af dette element af denne aftale påvirker i øvrigt KFD i 

forhold til de kampe som Tom normalt udbyder. 

Der er lavet en pulje penge på 750.000.- som skal løbe over 3 år, til alle landets dommerklubber til faglige 

arrangementer som vi som dommerklub kan søge adgang til – Det kræver blot at adgangen bliver for alle 

dommere, også dem som ikke er medlem af en dommerklub! (altså hvis vi søger af de penge) – Bestyrelsen 

vil løbende overveje i 2020 om der er faglige arrangementer som er relevante at søge tilskud til, og i som 

medlemmer bliver naturligvis underrettet via mail eller FB, hvis vi søger af disse penge til det pågældende 

arrangement og det kan påvirke jeres lyst som medlemmer til at deltage. Så skal i naturligvis have den 

viden på forhånd. 

Jeg har flere gange i 2019 sagt ved lejligheder at en forening eksisterer på frivillighed. – og jeg vil sende et 

par gode eksemplar afsted med håb om at det inspirerer andre! –  

Da bestyrelsen kom til i Januar 2019, var ambitionen at nedsætte forskellige udvalg til at kunne hjælpe med 

at eksekvere den frivillighed og hjælp til at skabe et KFD med et endnu større fællesskab! – Jeg vil sende en 

stor tak til aktivitetsudvalget som Oliver Simbold har ansvaret for. Jeg ved i har haft mødtes en del gange i 

2019 for at lave/forberede mange spændende ting til 2020 som i præsenterer senere. –  

Jeg vil også fremhæve Rene Thunø, som i forbindelse med at jagte større udbytte af dommergerningen 

efterlyste mere målrettet træning. – Det betød at Rene kom til bestyrelsen med et oplæg med mål, udbytte 



og økonomi! – Det er nu udendørs træning for dommere fra 1div – Serie 1 dommere og Rene bærer selv 

”byrden”. – Rene, tak for din indsats, tak for din frivillighed og tak for det gode eksempel! 

Velkomst programmet kører, men skal her i 2020 have mere olie i hjulene for at sikre fastholdelse af 

dommere i KFD. Dette velkomst ”udvalg” får mere opmærksomhed og kærlighed i fremtiden end hidtil. 

Når der er en succes, må vi som bestyrelse også andekende når noget ikke virker! Derfor har vi besluttet at 

nedlægge breddedommer udvalget i KFD. – Det var i øvrigt mig der stod i spidsen for det.. – En af de 

primære opgaver breddedommerudvalget havde var at indstille en dommer til Færøerne og den opgave er 

lagt videre til aktivitetsudvalget, så opgaven er i sikre hænder. 

2019 status over KFD Talentgruppe 

Først og fremmest skal en stor tak lyde til Bjarne som i 2019 sammen med talenter har gjort en kæmpe 

indsats!  

I 2019 er Rabir, Maytham, Armash og Iman ophørt. 

Til gengæld er Lucas, Oliver og Søren kommet med, og der er særligt forberedelsesprogram for Casper som 

med dine kun 16 år er gruppen yngste medlem. 

Et kort overblik over året: 

 

december 2018: Personlighedstests og personlig lederudvikling 

januar: Fysisk træning inspireret af elitedommerne, Thorsøe og Nilton 

februar: Hvordan gør man det til en fordel at være anderledes - Tinna Christensen 

marts: Planlægning af træningslejr og DHL - og teoritest 

Maj: Elitekamp back stage - med kvartetten til Fremad Amager - Silkeborg, Sebastian Aagerup 

Juli: træningslejr 

Oktober: Teoritest i fuldt pensum, Nilton og Niclasen 

November: En tur i rutchebanen - Peter Munch Larsen 

December: Konflikthåndtering 1:1 - hockeykamp med kvartetten 

Og næste arrangement: 

„30. januar kl. 18.30 – På sidelinjen - Henrik Sønderby 

En stor tak skal også lyde til dem som aktivt bidrager til at udvikle og hjælpe talenterne udenfor banen! 

 

Hvad har bestyrelsen så opnået i 2019 med oprettelse af udvalg, antal møder og beslutninger: 

Lad mig kort trække jer tilbage til starten af talen – Jeg gik bla. Til valg på tættere samarbejde med DBUK og 

en ny retning for KFD. 



Noget af det 2019 har budt på og som jeg syntes vi er lykkedes rigtigt godt med er dialogen med DBUK! Vi 

drøfter næsten aldrig uenigheder eller forskelligheder, men LØSNINGER på de forskellige perspektiver vi 

har. - Vi gider ikke deltage i andres konflikter! 

Et eksempel er vores årlige dialogmøder som er yderst produktive og med dommerens udvikling og 

sikkerhed for øje. – Et eksempel er ”vold mod dommeren” – Vi har desværre 2 gange oplevet vold mod 

vores dommere, hvilket vi naturligvis ikke kan leve med. – Alle dommere er nu nok ganske bevidste om at vi 

er i en ekstra udsat position, og jovist.. Vi har selv sagt ja til at bringe os i den position. MEN vi kan ikke 

acceptere at grænsen mellem ok og IKKE OK bliver forbrudt af voldsmænd. Samme holdning har DBUK og vi 

fik ganske fine handleplaner fra den pågældende klub om hvordan de fremadrettet ville arbejde proaktivt 

med at en sådan situation ikke skete igen. – Det betød også at bla. Kasper og Kenneth er i gang med at slås 

for at de københavnske dommere og der arbejdes på insitament struktur som vil øges klubbernes ageren 

for at sikre at det IKKE sker igen. 

- Noget andet er at vi har opnået en ny måde at snakke dommerudvikling på.  – Udvikler samling 

med coachende perspektiver og DiSC profils indsigter 

- Samarbejdet omkring teori træning og den økonomiske byrde som DBUK i øvrigt løfter så vores 

instruktører –  

- Samarbejde omkring lovbøger og kommende arrangementer er allerede på plads! 

- Vi har vendt skuden i måden vi kommunikerer på eksternt – Vi fremhæver de positive succes`er 

som KFD & DBUK har sammen! 

- Generel mere andekende og accepterende tilgang til klubber og dommergerning -  

 

Tom K præstation – DER ER SLÅET OMSÆTNINGSREKORD! Tusind tak skal der lyde fra bestyrelsens side 

Et kort indblik i 2020 –  

Vi står allerede med et ben inde i 2020 og planlægningen har været i fuld gang – Men en af de ændringer vi 

i bestyrelsen har lavet og som vi gerne vil informere om nu, er følgende: 

Hvis man tilmelder sig et arrangement i 2020 og bestiller mad gennem KFD, så hæfter man økonomisk selv 

for maden, uagtet om man deltager eller ej, UANSET årsagen. – Det bliver for det første for administrativt 

tungt at skulle sidde og afmelde på dagen med de frameldinger der kommer, og vi kan som bestyrelse 

heller ikke sidde og evaluerer eller tage stilling til enkelt sager. – Dog mener vi ikke, uagtet årsag at det skal 

ramme KFD fælleskassen at man ikke kan deltage og at KFD så betaler maden. 

Bestyrelsen vil atter opfordre til at man deltager på de arrangementer der kommer i 2020 og at man tager 

en dommerkollega med hver gang! 

Jeg siger tak for ordet!   

 

 

 

Under EVT. – Udlevering af guldnål 

 



 Lokalredaktør KFD 1/1-1992 

 Lokalinstruktør 1991 

 Udvikler 1. juni 1994 

 DBU instruktør 1994 

 Tildelt KFDs sølvnål 10. april 1999 
 

 

Hans dommerkort blev udstedet 9 April 1985, og der sås til dato stadig tvivl om han nogensinde blev 

indrangeret som dommer. – men kun kort tid efter sit dommerkort blev hvervet, meldte han sig ind i KFD – 

nemlig kun 6 dage efter kortet var i hænde d. 15 April 1985! 

Op gennem 90`er skete der en hel del ting..  

 Lokalredaktør i KFD 1/1-1992 

 Lokalinstruktør 1991 

 Udvikler 1. juni 1994 

 DBU instruktør 1994 

 Tildelt KFDs sølvnål 10. april 1999 
 

Jeg kunne sige mange ting om denne mand som næsten kan betegnes som en KFD institution. - Faktisk har 

gennem årene uddannet mange af KFDs dommere, og været med til at uddanne nye instruktører. - Ydermere 

ligger han en utrættelig indsats når det kommer til at teoriteste indrangerede dommere, stort set alle årene 

siden man begyndte på dette i midten af 90’erne. Han har gennem alle årene altid været klar til at hjælpe med 

teori træning og mange andre hjælpende indsatser uden at blinke med øjnene eller at ville have den store 

anderkendelse for det – Det var bla. medvirkende til han i 2018 blev årets KFD’er. 

Han har som sagt fået KFDs sølvnål, men indsatserne er stabilt fortsat og han er begrebet af en sand KFD`er! 

 

Det er mig en stor fornøjelse at overrække nålen 

Giv ham én stor STOR hånd! Henning Hansen 

 


