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Referat af generalforsamling afholdt på Olympia den 18. januar 2018. 

Finn Larsen bød velkommen til 39 fremmødte medlemmer inklusiv bestyrelsen. 

  

Generalforsamling: 

  

1. Valg af dirigent 

  

Thorkild Bertelsen blev foreslået af bestyrelsen og enstemmigt valgt. 

  

Thorkild takkede for valget og kunne konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til 
vedtægterne. 

  

2. Aflæggelse af beretninger 

  

Bestyrelsens beretning ved Finn Larsen 

Beretningen blev oplæst af Finn Larsen og godkendt – se bilag. 

  

Efterfølgende spørgsmål fra forsamlingen: 

  

Philip Jacobsen: Er man permanent gået væk fra DommerDag? 

Finn: Jeg kan desværre ikke svare på det. 

  

Hans Henning: Er der er begrundelse for at man ikke længere skal teoritestes som dommer. 

SYDØSTJYSK 

FODBOLDDOMMERKLUB 
  

  



Finn Larsen: Man har i dommerudvalget i Jylland besluttet, men jeg kender ikke den eksakte årsag, måske 
kroner/øre. 

  

John Petersen: Hvar er den der voldgiftssag? 

Finn: Det drejer sig om 21-punktserklæringen. Det er en tvist i fortolkningen af erklæringen, som skal 
afgøres, da utallige møder og dialoger ikke har givet en løsning. 

  

Søren Buhl: Der har været ballade i en klub. Hvilken klub er det? 

Finn Larsen: Det har drejet sig om TSIF. 

  

Dommerpåsætterens beretning ved Svend Aage Hansen 

Beretningen blev oplæst af Svend Aage Hansen og godkendt – se bilag 

  

Der var ingen opfølgende spørgsmål fra forsamlingen. 

  

  

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 

  

Regnskabet blev gennemgået af Frank Schalech og godkendt – se bilag. 

  

4. Fremlæggelse af budget for det kommende år 

  

Budget fremlagt af Frank Schalech – se bilag. 

  

5. Indkomne forslag 

  

Ingen indkomne forslag 

  

6. Fastsættelse af kontingent og øvrige bidrag 

  

Kontingent blev af bestyrelsen foreslås uændret, hvilket blev godkendt. 

  

7. Valg 

  

Kasserer                      Frank Schalech              Villig til genvalg                Valgt 

  

Bestyrelsesmedlem       Preben Almskou            Villig til genvalg                Valgt 



  

Bestyrelsessuppleant    Claus Wille                    Villig til genvalg                Valgt 

  

Revisor                        Niels Kjestrup               Villig til genvalg                Valgt 

Revisorsupp.                Robert Hansen              Villig til genvalg                Valgt 

  

8. Eventuelt 

  

Hans Henning opfordrede til at udsendelse af invitation til f.eks. afslutningsfest kommer ud tidligere. 

Bestyrelsen er helt enig, og som der står i Formandens beretning, så er det noget vi i bestyrelsen har taget til 
efterretning og vil blive bedre til. 

  

Jens Neesgaard bragte en problematik op omkring ansvar for banen indendørs og om det er dommeren eller 
arrangøren, der f.eks. står med ansvaret. 

Udendørs er det dommeren, der har ansvaret for at afbryde ift. torden og lyn. I sidste ende er det dog 
spillernes og klubbernes egne ulykkesforsikring. 

  

Yusuf Yorük spurgte bestyrelsen, om de vil tage en problematik ang. Porto og Diadora op. Finn svarede, at 
han gerne vil tage den med videre i systemet til DFU. 

  

Jan Andersen spørger om Diadora kommer til et af vores møder. Finn svarer, at de kommer til vores 
medlemsmøde i marts. 

  

Søren Stampe synes, at Diadora tæppebomber os med tilbudsmails. Opfordring til at afmelde sig mails, hvis 
man synes det er for meget. 

  

Christian Clausen spørger ang. Futsal, om vi i dommerklubben kunne afholde arrangementer af praktisk 
karakter for at vække vores kollegers interesse for Futsal. Evt. også efter man har bestået Futsalkurset, så 
man også får en praktisk indføring i måden at dømme Futsal på. 

  

Udendørs er det dommeren 

  

Uddeling af fløjten: Yusuf Yörük 

  

40 års jubilæum:                 Karsten Lyskjær 

50 års fødselsdag:              Claus Wille 

60 års fødselsdag:              Finn Larsen 

80 års fødselsdag:              Jørgen Guldberg 

  



  

 


