Generalforsamling i KFD 2019
Bestyrelsens beretning - Det talte ord
gælder.
Kære generalforsamling. Så er vi her igen, og traditionen tro skal vi nu kigge tilbage på det forgangne år, og
hvad skal 2018 husket for?
Kender i det, at man tager en kamp på rutinen - nej selvfølgelig kender i ikke det, for som de gode
fodbolddommere I er, går i altid ud og præstere til jeres bedste. Men hvis nu en enkelt eller to af jer
alligevel kan huske tilbage på en kamp, hvor man kørte den hjem på rutinen, så tror jeg, at I har et fint
billede af bestyrelsens arbejde i 2018.
Men!, det betyder langt fra, at 2018 har været et soveår.
Lad mig hellere formulere det som et traditionsår, hvor vi har holdt fast i vores traditionelle arrangementer,
og jeg vil her rose jer for, at I stadig i stor stil møder op til arrangementer.
Og hvorfor gør i det? – jeg er ikke i tvivl. Det gør i, fordi i ligesom jeg og resten af bestyrelsen nyder at være
en del af det fællesskab, som vi har sammen.
Fællesskab
Ja, fællesskabet. Det er altid det første ord jeg forbinder med KFD. Og fælleskabet skal bære, at vi kan være
stole på hinanden og udvikle os sammen fagligt. For at styrke fælleskabet arrangerede KFD igen i 2018
spisning før eller til vores arrangementer, hvor der var mulighed for at snakke med kollegerne og ligeledes
sørgede vi for, når det var muligt, at give mulighed til for en øl eller lignende efter arrangementerne.
Jeg kan heller ikke komme gennem beretningen uden igen at nævne vores afslutningsfest. Det er
imponerende, hvordan vi år efter år kan fylde Stafetten og have en forrygende hyggelig aften sammen.
Når bestyrelsen ser tilbage på de sociale arrangementer i 2018, står det tydeligt for os, at vi gerne ville have
gjort mere ud af det, og jeg håber og tror på at den nye bestyrelse vil løfte stafetten og give den fuld gas på
arrangementer, hvor vi kan hygge os sammen og blive fagligt dygtigere.
Faglighed
Dette bringer mig naturligt videre til fagligheden.
Det er min overbevisning, at KFD igen i 2018 leverede en flot indsats med at bringe fagligheden i spil til
vores arrangementer og til gavn for jer.
I foråret 2018 supplerede vi de fysiske træninger, ligesom i gør i år, med teoritræning. Det var et
tilløbstykke uden lige og vi havde overtegning på tilmeldingerne. Det samme tyder det på i år, og det viser
bestyrelsen, at dette initiativ skal KFD holde fast i. For at et sådan arrangement kan lykkes, kræver det at

man har nogle dygtige instruktører at trække på, og selv jeg har lært, at man skal være varsom med at
takke enkelte personer i en beretning, vil jeg her gerne særskilt takke John og Henning for at hjælpe rigtig
mange af os klar til teoritesten.
Herudover afholdte vi i marts måned teorimesterskab, hvor vi kombinerer det hyggelige med det faglige og
hvor Sebastian Aagerup løb med pokalen. Tillykke med den – jeg er sikker på, at der er mange der her i
salen vil tage kampen op med dig i 2019
Et andet tiltag, vi gentog i 2018, var vores futsalarrangement hvor Tonni og David inspirerede mange. Futsal
er kommet for at blive, og derfor er det en fornøjelse, at vi i KFD kan tilbyde en sådan aften, hvor vi kan
blive skarpere på både regler og praktiske råd.
Generelt vil jeg gerne sige tak til alle jer, der bidrager til vores faglighed – om det er at stå for et
arrangement, at hive os gennem teorien, om det er sparring på en udvikler eller et fjerde, så er I med til at
sikre, at medlemmer af KFD har fagligheden i orden. Tak.
Hvad er der mere vi skal huske 2018 for?
2018 skal huskes for alle de ting der sker i det ”daglige” om jeg så må sige.
Talentprogrammet er et af dem
Talentindsatsen fortsatte i 2018 med ufortrødent kraft – selvom det ikke er tydeligt i regnskabet, som vi ser
lige om lidt, har der været et højt aktivitetsniveau, hvor vores unge talenter har var udsat for alt fra fysisk
træning til oplæg om ledelse – og alt derimellem. Og det er en fornøjelse at se, hvordan talenterne går
dedikerede til opgaverne. Som nævnt var oplæggene af forskellig slags og det samme er kan man med rette
sige om talenterne personligheder, men uagtet det har de vist holdånd hele vejen igennem 2018 og samlet
bidraget til hinanden – således alle kan blive bedre. Og det gør det. Talentprogrammet har til formål at gøre
talenterne klar til CTG, og i 2018 løftede vi igen den opgave med et par enkelte.
Der har i 2018 været optag af 3 nye medlemmer i gruppen og vi har sagt farvel til et par stykker. Når vi siger
farvel er det som sagt heldigvis sjældent på grund af, at vi ikke kan tilbyde talentet mere, men derimod pga.
oprykninger til CTG.
Stort tillykke til dem der rykkede op fra talentprogrammet og et lige så stort tillykke til alle jer andre, der i
2018 fik mulighed for at prøve kræfter med en række eller to højere. Og som vi plejer at sige til jer andre,
der ikke fik denne mulighed i 2018, må i blot klø på i 2019 – både på banerne, men husk også at en
deltagelse i KFD’s faglige arrangementer kan være med til at bane vejen for jer.
Så skal 2018 også huskes for Årets KFD’ere John Holm og Henning Hansen. Der var ikke et øjebliks tvivl i
bestyrelsen, da vi skulle finde emner til årets KFD’er. Både John og Henning er indbegrebet af KFD, og med
den indsat de leverer til teoritræning og deres deltagelse i arrangementer generelt var der ikke andre der i
2018 kunne konkurrere med dem om titlen.
Tryghed
Forrige år præsenterede jeg de tre pejlemærker som bestyrelsen ville arbejde efter, og nu har jeg været
inde på fælleskab og faglighed. Tilbage står tryghed.

Bestyrelsen er i 2018 gjort opmærksom på enkelte episoder, hvor vi har tilbudt vores hjælp til et medlem,
der har været ude fra en dum hændelse. Heldigvis har dette ikke fyldt det store i 2018 og jeg vil derfor
bruge begrebet tryghed til at snakke om KFD generelt.

Jubilæum i 2019
KFD har eksisteret, KFD eksisterer og KFD vil fortsat eksistere – og ved i hvad. Det er tryghed for mig og for
jer. Når man er fodbolddommer er det uvurderligt at vide, at der er et fælleskab og en klub, hvor man hører
hjemme og hvor man altid kan søge hjælp.
KFD har eksisteret siden 22. september 1944 og det betyder, at vi, som I sikkert ved, afholder jubilæum i
2019. Nærmere bestemt lørdag d. 21. september. Lad mig sige med det samme. Det bliver FREMRAGENDE,
så sæt allerede kryds i kalenderen.
75 år er en nogle år, og jeg er overbevist om, at vi kun er kommet hertil, fordi vi har noget sammen – vi har
vores fælles oplevelse. Det blev især tydeligt i foråret 2018, hvor bestyrelsen bad om gode historier fra
dommerverdenen til vores hjemmesiden, og det væltede ind. Både anekdoter fra gamle dage og nyere
historier. Alle sammen der beskriver hvordan KFD og dommergerningen har givet oplevelser, der huskes.
Netop derfor vil KFD fortsat være uundværligt tilbud til de københavnske dommere.
Og det skal fejres.
Til at sikre, at 2019 bliver et godt jubilæumsår, nedsatte KFD i 2018 et jubilæumsudvalg, der står for
arrangementer i løbet af hele året. Allerede nu er der sat kryds i kalenderen d. 6. februar, hvor Kasper
Hjulmand holder oplæg og de. 25. marts hvor Tøffe kigger forbi. Og selvfølgelig d. 21. september, hvor der
er fest. Jeg glæder mig til at følge, hvad udvalget ellers finder på.
DBU-K
Traditionen tro vil jeg også gerne rette en tak til DBU-K og særligt til Kasper samt Egeberg. Samarbejdet og
dialogen er i stadig positiv udvikling. Det er til gavn for jer, og derfor vil jeg også opfordre den nye
bestyrelse i 2019 til at forsætte det gode samarbejde.
Min tak
Jeg startede min beretning med at sige, at det havde været et år på rutinen. Det er ingen hemmelighed, at
kræfterne måske slap lidt op for nogle af os, og derfor er det kun glædeligt, at der står nye kræfter i
kulissen, som gerne vil bidrage. Som I kan se af indkaldelsen, er der indtil videre 4 kandidater til
bestyrelsen, og hvordan sammensætningen af bestyrelsen ser ud efter i aften, må vi vente med at se.
Herfra er der kun at ønske dem rigtig god fornøjelse med arbejdet og tag godt vare på KFD i de næste år.
Inden jeg lukker beretningen vil jeg gerne sige en personlig tak, for 2018 blev også året, hvor jeg meldte ud,
at jeg efter 8 år i bestyrelsen, heraf de sidste fire som formand, har valgt at træde tilbage. Jeg kan se tilbage
på 8 fantastiske år, hvor jeg har fået lov til at bidrage til KFD’s udvikling, og det vil jeg huske tilbage på med
stor glæde. Tak til bestyrelsen for samarbejdet og tak til alle jer for at jeg måtte stå i spidsen for jer.
Tak for ordet.

