Referat fra Danske Fodbolddommeres delegeretmøde den 11. november 2017
Fremmødte: Tore Østergaard, Nicolai Nielsen, Kjeld Holmen, Jørn West Larsen, Leif Plauborg,
delegerede fra alle dommerklubber med undtagelse af Herning og Sønderjysk
Fodbolddommerklub. I alt 27 delegerede.
I løbet af mødet forlod enkelte delegerede dette grundet pligter i egen dommerklub.
Dagsorden til delegeretmøde lige år:

Ad.

Dagsorden

#1

Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Per Buttenschøn – Per
Buttenschøn blev valgt. Han konstaterede,
at delegeretmødet er lovligt indvarslet jf.
vedtægterne og dermed
beslutningsdygtigt.

#2

Formandens beretning

Formand Tore Østergaard fremlagde den
mundtlige beretning. Herefter var der
debat.

Referat

Efter en række spørgsmål om voldgiften og
den eventuelle kommercielle del af DFU’s
arbejde, blev formandens beretning taget
til efterretning.

#3

Indkomne forslag

Formandens beretning blev taget til
efterretning.
Indkomne forslag
i. Bestyrelsen fremsætter forslag om at
ændre antallet af bestyrelsesmedlemmer
fra 6 til 5. Såfremt forslaget vedtages, vil
det have som konsekvens, at der skal
vælges formand og et bestyrelsesmedlem.
Forslaget er enstemmigt vedtaget.
ii. Forslag fra Djursland
Fodbolddommerklub
Poul Johan Christensen begrundede det
fremsatte forslag.
Bestyrelsen er glad er for at modtage
forslag fra de delegerede. Tore Østergaard
fortalte, at bestyrelsen ikke kunne støtte
forslaget. Den manglende støtte til
forslaget skyldes det principielle i
rollefordelingen mellem bestyrelsen og
dommerklubberne.
Bestyrelsen vil gerne være med til at lave
en arbejdsgruppe, der arbejder med
tankerne omkring forslaget. Aktiviteterne
skal dog være placeret i
dommerklubberne.

2 stemmer for forslaget, 20 imod og 3
hverken for eller imod. Forslaget blev
forkastet.
#4

Forelæggelse og godkendelse af
regnskab

Kjeld fremlagde DFU’s regnskab for det
seneste regnskabsår. Der er fremsendt to
udgaver af regnskabet. Et periodiseret og
et ikke-periodiseret. Fremover laves der
ikke et periodiseret regnskab.
Regnskabet udviste et overskud på kr.
207.661,Regnskabet blev enstemmig godkendt.

#5

Forelæggelse af budget til
godkendelse

Budgettet blev fremlagt.
Der blev svaret på spørgsmål omkring
budgettet, herunder frikøb, webmaster og
SoMe. Webmasteren blev ikke aflønnet i
første halvdel af sidste regnskabsår.
Morten Rask forslog, at vi ændrer teksten i
budgettet til aflønning af formand –
bestyrelsen gav tilsagn om dette.
Bestyrelsen vil arbejde på, at aftalen med
e-supplies opsiges. Budgettet blev
godkendt.

#6

Fastlæggelse af næste års
kontingent

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent
Kontingentet blev vedtaget.

#7

VALG:

i. Formand – bestyrelsen foreslog Tore
Østergaard – valgt.
ii. Bestyrelsesmedlem for 2 år –
bestyrelsen foreslog Leif Plauborg – valgt.
iii. Bestyrelsesmedlem for 1 år –
bestyrelsen foreslog John Østergaard –
valgt.

A: Valg af formand
B: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
#8

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

i. 1. suppleant – bestyrelsen foreslog Rene
Rasmussen – valgt.
ii. 2. suppleant – bestyrelsen foreslog
Frank Kanlund – valgt.

#9

Valg af revisor

Bestyrelsen foreslog Thomas Christoffersen
– valgt.

#10

Valg af revisorsuppleant

Bestyrelsen foreslog Jørgen Mørch
Rasmussen – valgt.

#11

Eventuelt

Jens Jørgen Møller fra DBU ønskede de
valgte tillykke med valget. Derudover
lagde han megen vægt på dialogen.
Tore fortalte om, at Finn B. Andersen er
udtrådt af bestyrelsen – han er pt.
ferierende på New Zealand. Finn har være
formand i Sønderjysk, næstformand og
formand i JFU. Efterfølgende med I DFU.
Finn har lavet et stort stykke arbejde og
takke ham for indsatsen med en guldnål.
Den overrækkes senere ved en passende
lejlighed.

Jørn West blev takket for den store indsats
for dommerne, og for hans særlige evne til
at sætte tingene i perspektiv. Jørn har
været næstformand, og også i en kort
periode formand for DFU.
Jørns evner til at arbejde og holde fokus
på det faglige. Der blev fortalt en historie
om en tur til Færøerne.
Tore udnævnte Jørn som nyt æresmedlem
i DFU.
Jørn West Larsen takkede for
udnævnelsen.
Dirigenten afsluttede delegeretmødet.

Således opfattet og skrevet
Fjeldsted Skovkro, den 11. november 2017
Leif Plauborg
Sekretær – Danske Fodbolddommere

