
 

 

Referat af KFD’s ordinære generalforsamling tirsdag d. 28. januar 2020 

 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent. 
 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
 

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

4. Forelæggelse af regnskabet for det forløbne år til godkendelse 
 

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

6. Behandling af eventuelt indkomne forslag 
 

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

8. Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant 
 

9. Eventuelt 
 

 

KFD’s formand David Nissen bød velkommen og gav ordet til Niels Thomasen, som læste mindeord op for 
de tre KFD’ere (Peter Mikkelsen, Torben Aagerup og Jan Hald), som var gået bort i det forgangne år. 

 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Bjarne Nigaard som aftenens dirigent og han blev valgt med applaus. 

Bjarne konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, idet at dagsorden havde været rettidigt på 
hjemmesiden samt sendt pr. mail. Der kunne derfor tages lovlige beslutninger på aftenens 
generalforsamling. 

René Krarup blev valgt som referent. 

Jan Carlsen og Niels-Erik Van Zeijst blev valgt som stemmetællere. 

Der var mødt 51 gyldige stemmedeltagere op til årets generalforsamling. 

 



 

 

2. Bestyrelsens beretning 

David reflekterede også sin egen rolle som formand, som havde givet anledning til mere arbejde end 
han havde forventet. Et af målene var, at vi rykkede tættere sammen, både internt i KFD samt i forhold 
til vores samarbejdspartnere. Et andet mål er at lave den bedste forening som muligt og vi er godt på 
vej med begge mål, kunne David berette. 

David roste bl.a. jubilæumsudvalget for deres indsats med de mange arrangementer samt den store 
jubilæumsfest. 

Der var også ros til René Thunø, som havde taget initiativ til ekstra træning for dommerne fra serie 1 og 
opefter. 

Der var naturligvis også ros til Bjarne Nigaard, som står i spidsen for KFD’s talentgruppe. David var 
imponeret over de mange aktiviteter, som Bjarne havde været med til at arrangere for talentgruppen.  

Sidst men ikke mindst, var der også roser til Tom Kristensen, for hans gode og store arbejde som 
kampfordeler og David Nissen overrakte Tom to flasker god vin, som tak for hjælpen. 

Du kan læse hele bestyrelsens beretning her.   

Herefter var der mulighed for at stilles spørgsmål til beretningen. 

Tom Kristensen mente, at der var forkert at lave arrangementer for dommere, som ikke er medlem af 
KFD. David svarede, at bestyrelsen havde overvejet, om hvor vidt det var en god ide, men nu prøvede vi 
det af. Christian Jensen nævnte, at ikke KFD’ere kunne se, hvor hyggeligt vi har det til vores 
arrangementer.  

Søren Knudsen spurgte, om vi stadig måtte dømme private kampe. David svarede, at vi gerne må 
dømme de kampe, som KFD’s kampfordeler sender ud. 

 Beretningen blev godkendt med applaus. 

 

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

Niels-Erik Van Zeijst kunne på vegne af indrangeringsudvalget fortælle, at de ”ikke indrangerede” 
dommere selv skal bestille udvikling hos DBU K. Ellers vil de ikke blive udviklet. 

I forbindelse med den nye indrangering for 2020, var nogle dommere selvfølgelig blevet skuffet. Men 
indrangeringsudvalget havde en god og positiv dialog med de dommere, som havde henvendt sig. 

Husk at overholde Jeres uddannelseskrav. Der var faktisk tre dommere, som ikke havde taget de 
pågældende kurser, og dermed ikke kunne rykkes op, selvom de reelt var berettiget til det.  

DBU arbejder på at ændre strukturen og bliver måske opdelt i et DBU Øst og DBU Vest, hvor ”DBU Øst” 
i dag er fordelt i fire regioner. Niels-Erik kunne fortælle, at de ikke pt. ikke kender evt. følger af en ny 



 

 

struktur, men at der formodentlig kommer en afgørelse vedr. evt. strukturændringer i april eller maj 
måned. 

 

4. Fremlæggelse af regnskab 

KFD’s Kasserer Niels Thomasen fremlagde regnskabet for 2019. Jubilæumsudvalget havde brugt 
143.934 kr. fra jubilæumsfonden og der var nu 79.516 kr. tilbage i jubilæumsfonden. 97 dommere 
havde gjort brug af tilbuddet vedr. køb af polo og windbreaker. 

Regnskabet for 2019 gav et underskud på -9.161 kr. mod et forventet underskud på -33.000 kr. 
Underskuddet var forventet, da man sidste år nedsatte kontingentet for elitedommerne. 

Effektsalget gav et lille underskud. Men det var ikke vigtigt, da effektsalget skal være en gode for KFD’s 
medlemmer, fortalte Niels Thomasen. 

Der var flere programmer, som ikke var benyttet, hvorfor vi havde sparet penge dér. Færøerne havde 
en ekstra udgift, da alle kampe blev flyttet fra lørdag til søndag, hvilket gjorde at der måtte bestilles nye 
fly til hjemrejse. 

Herefter var der mulighed for at stille spørgsmål til regnskabet. 

Niels-Erik Van Zeijst mente, at vi skulle få brugt nogle af de penge som KFD har stående. Endvidere 
skulle der lyde en stor tak til jubilæumsudvalget for et fantastik jubilæumsfest. 

Tom Kristensen mente, at udgiften til KFD’s talentarbejde burde ligge hos DBU K og mente samtidigt at 
KFD’s talenter bør hjælpe mere til og yde mere for KFD. Det gav en rigtig god debat i en konstruktiv 
tone, hvor der var forskellige holdninger, men som også viste at der er ”højt til loftet” i KFD og plads til 
alle. 

David Nissen sagde, at talentprogrammet skal ligge under KFD og ikke DBU K, da de står for mange 
andre ting. Talenterne skal nok yde i KFD for de penge, som der bliver sat af til dem. 

Maytham Al-Aalwan har tidligere være med i talentprogrammet og fortalte, at talenterne havde stået 
for flere arrangementer, heriblandt DHL-stafetten. 

Bjarne Nigaard fortalte, at talenterne bl.a. skal være mentorer for nye dommere. Talenterne skal 
forholde sig ydmygt og man var altid velkommen til at kontakte ham, såfremt man havde spørgsmål til 
talentarbejdet i KFD. 

Lars Møller mente, at det var OK at bruge penge på talenterne. Der bliver jo også brugt penge på 
KS/DS-dommerne. Talentgruppen er et trækplaster for at være medlem af KFD, så pengene er godt 
givet ud. 

Søren Knudsen har været medlem af talentprogrammet i et halvt år og udtalte, at det er dejligt og 
lærerigt at være med. 



 

 

Ronnie Graadal nævnte, at det er en kæmpeberettigelse, at vi har et talentprogram. Det er en tradition 
og vi skal endelig forsætte med det gode arbejde. 

Lars Skibild er medlem af det regionale talent program (RTG 3) og nævnte, at selvfølgelig skal KFD have 
en talentgruppe. De dommere - som kommer fra KFD’s talentprogram - og kommer videre til RTG, er 
ofte bedre end de dommere, som ikke har været medlem af KFD’s talentprogram. 

Aftenens dirigent lukkede herefter debatten og fortalte, at skal der ændres i udgiften til 
talentprogrammet, gør vi det under godkendelse af det kommende budget.  

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

 

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

Niels Thomasen fortalte, at evt. tilskud fra DBU’s pulje, ikke vil påvirke budgettet fra 2020, men først fra 
2021. Her vil det være oplagt, at f.eks. søge om tilskud til vintertræningen i Prismen.   

KFD vil investere 200.000 kr., som gerne skulle give et afkast på 5.000 kr. 

Der er indgået en ny tøjaftale, hvorfor vi ikke får nogle penge retur. 

Budget for elitedommerne er sat til 0 kr., men kom gerne til bestyrelsen, hvis der skulle være behov. 

Kontingent til DFU er blevet sat op, idet vi forventer medlemstilgang. 

Budgettet viser en underskud på -26.500 kr.  KFD har en fornuftig formue, hvorfor vi bruger nogle af 
disse penge, sluttede kassereren. 

Budgettet blev enstemmigt vedtaget. 

 

6. Behandling af eventuelt indkomne forslag 

Der var ikke indkommet nogle forslag. 

  

7. Valg til bestyrelsen 

Bestyrelsesmedlem Niels Thomasen var på valg og var villig til genvalg. 

Bestyrelsesmedlem René Krarup og suppleant Katrine Stensholm Buntzen ønskede ikke genvalg. 

Niels Thomasen blev genvalgt og Henrik Kjærsvold-Niclasen og Kristina L. S. Hansen blev valgt ind som 
henholdsvis bestyrelsesmedlem og suppleant. Alle blev valgt ind med applaus. 



 

 

Bestyrelsen består nu af: David Nissen, Oliver Simbold, Darko Haramija, Niels Thomasen, Henrik 
Kjærsvold-Niclasen og Kristina L. S. Hansen.  

8. Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant 

Bjarne Nigaard og Mogens Højreby blev genvalgt som revisorer. 

Preben Jacobsen blev valgt ind som suppleant. 

 

9. Eventuelt 

Henning Hansen var ikke tilstede ved jubilæumsfesten, hvor han skulle have overrakt en guldnål for 
lang og tro tjeneste i KFD. Den fik han i stedet for, overrakt af KFD’s formand til aftenens 
generalforsamling. 

Morten Kuld oplyste, at fodboldreglerne på hjemmesiden ikke var opdateret. David vil sørge for 
opdatering. 

Kasper Darfelt, som er formand for DBU Københavns dommerudvalg, sagde tak til alle dommerne for 
den store indsats på banerne. Pt. dømmer hver dommer ca. 45 kampe i snit. Tak til David og den øvrige 
bestyrelse og også tak til Bjarne Nigaard for hans gode arbejde med talenterne. 

Jacob Clausen roste Bjarne Nigaard for hans arbejde med talenterne og nævnte bl.a., at talenterne 
havde været i Malaga. Det havde ikke kunne lade sig gøre, uden Bjarne Nigaard’s hjælp. 

Per Buttenschön var DFU’s repræsentant til generalforsamlingen og skulle hilse alle fra Tore 
Østergaard. Mht. udgifter til talentprogrammet skal KFD afholde disse udgifter. KFD har gennem årene 
haft mange gode dommere, som har baggrund i talentprogrammet. Det er småpenge I bruger, så 
forsæt endelig med dette, fortalte Per.          
Den eksisterende tøj aftale udløber i 2022 og glæd Jer over denne gode aftale. Der vil blive lavet en ny 
fælles tøjaftale for alle dommere i Danmark, når den nuværende aftale udløber, uanset om det bliver 
Diadora eller anden leverandør.               
I Sønderborg har der været nogle uheldige oplevelser med vold mod dommeren til følge. DFU har i tæt 
dialog med DBU Jylland kommunen og den lokale dommerklub lavet en god plan med masser af 
opfølgning, som sikrer dommernes sikkerhed. 

Villy Nielsen blev kåret som årets fighter i 2019. Han var ikke tilstede ved afslutningsfesten, hvorfor han 
fik overrakt en kurv af Niels Thomasen denne aften, som bevis på at være årets fighter. 

Niels Thomasen takkede Katrine Stensholm Buntzen og René Krarup for deres arbejde i KFD’s 
bestyrelsen og overrakte gavekort og vin til begge to. 

Aktivitetsudvalget fremlagde deres årshjul for aktiviteterne i 2020, som kan ses her. Det var desværre 
ikke muligt at få billetter til en fodboldkamp/tur i Hamborg i 2020, men det arbejder man videre på i 
2021. 



 

 

Tom Kristensen foreslog, at der fremadrettet var fællesspisning før generalforsamlingerne i KFD. 

Bjarne Nigaard lukkede generalforsamlingen kl. 21.31 og takkede for god ro orden, inden han fik 
overrakt vin af David Nissen, som tak for hjælpen. 

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

 

 

Valg til Færøerne. 

 

Under en pause var der valg, mht. hvilken KFD’er, som der skulle sendes en tur til Færøerne.                 

Flg. var blevet indstillet af sine kollegaer: 

x Christian Jensen 
x Muhammed Kücükavci 
x René Thunø 
x Søren Bruus Svendsen  

 

I første runde blev stemmerne fordelt som følger: 

x Christian Jensen - 16 stemmer  
x Muhammed Kücükavci - 10 stemmer 
x René Thunø - 21 stemmer 
x Søren Bruus Svendsen - 2 stemmer 
x Blanke stemmer - 2 stemmer 

 

       Dette betød. at Christian Jensen og René Thunø gik videre til anden runde. 

       I anden runde blev stemmerne fordelt som følger: 

x Christian Jensen - 24 stemmer  
x René Thunø - 23 stemmer 
x Blanke stemmer - 3 stemmer 

        Christian Jensen blev dermed valgt og skal til efteråret en tur til Færøerne. 

 

 



 

 

 


