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Ordinær generalforsamling i Herning Fodbolddommer Klub 
 

Fredag den 18. januar 2019 kl. 19.30 i Herning Fremads klubhus på Ringkøbingvej 

Formanden bød velkommen, samtidigt blev der afholdt 1. min stilhed for vores medlem Johan 

Bits, som i året 2018 desværre afgik ved døden -æret være hans minde. 

Dagsorden  
1. Valg af dirigent  

• Ole Madsen blev forslået og valgt som ordstyrer. Dennis Andersen og Ole Skougård blev 

udpeget som stemmetællere. 

2. Formandens beretning  

• År 2018 har på mange måder været et rigtig fint år.  

Aktivitetsudvalget har igen i år lagt en kæmpe indsats på at få arrangeret nogle sociale 

arrangementer.  

For at nævne nogle af dem havde vi et ishockeyarrangement, hvor der var rigtig god 

opbakning.  

Derudover har vi haft et arrangement hvor der var mulighed for at komme ud at køre 

mountainbike på Harild Hede. Det var en rigtig god tur, og et arrangement som bliver 

gentaget i år. Der er plads til flere, så sørg endelig for at tage med hvis i har mulighed for 

det, jeg tror alle der var med var enige om at det var en rigtig god tur. 

Så var det også året hvor vi efter et par sløje år fik vendt udviklingen omkring 

dommerfesten. Den blev i år holdt inde på Fox and Hounds, og jeg har indtryk af at alle der 

deltog havde en festlig aften. Vi er nok blevet bekræftet i at dette pt. er det format for 

dommerfesten vi arbejder videre med, men skulle der sidde nogen med nogle gode forslag, 

så hører vi meget gerne om dem. 

I det nye år forventer vi også at have en række forskellige arrangementer klar til jer. Det 

drejer sig bl.a. om løbetræning som allerede er godt i gang. Det foregår på Hammerum 

Efterskole fra 19-20 hver onsdag frem i mod testen. 

Så har vi også valgt at forsøge os med et gå tilbage til et arrangement som nogle måske 

kender bedre som "Sdr. Felding" modellen. Alle dommere samles d. 3. marts i Holing, hvor 

der så vil være obligatorisk teorigennemgang, samt teori- og fysisk test for dem der skal 

det. Det er et forsøg på at få samlet bredden og eliten til et fælles arrangement. Vi håber at 

dette bliver en stor succes. Dette betyder så også, at såfremt man ikke kan denne dag, skal 

man huske at tilmelde sig teorigennemgang i et andet område. 

Herudover satser vi også på at lave et arrangement med ølsmagning, ligesom 

mountainbike turen som nævnt har fået genvalg. Vi satser på at slutte året af med endnu 

en kanon dommerfest, så jeg håber at se mange af jer deltage. 

Udover arbejdet direkte i dommerklubben, har vi nogle indsjæle som gør et stort stykke 

arbejde i diverse udvalg. Her kan fx nævnes at Jesper Rosenquist er formand i Region 2's 

udviklergruppe, ligesom Henrik Thylstrup fortsat er i Region 2's dommergruppe. Herudover 

er Jesper Meier kommet ind som en del af pretalent gruppen på udviklersiden. I 
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talentgruppen på udviklersiden, har vi fortsat Jesper Rosenquist, ligesom Henning Jensen 

repræsenterer os når det kommer til Elite niveauet. Det skal i alle have en stor tak for. 

Sidste år nævnte jeg i min beretning en utilfredshed med at prisen for at uddanne sig til 

dommer er 2.000 kr. DBU har til et dialogmøde udtrykt et mål om at få dette sat ned til ca. 

500 kr. De vil som udgangspunkt ikke gøre det gratis, men 500 kr. vil også være et ikke 

uvæsentligt skridt i den rigtige retning. 

Igen i år vil jeg huske alle jer dommere på at indplaceringen i høj grad afhænger af hvor 

mange hold i en given række vi har her i området. Det betyder derfor fortsat at man godt 

kan risikere at blive rykket en række ned, ikke fordi man har dømt sig ud af sin nuværende 

række, men simpelthen fordi der ikke er plads. Den positive side er så, at dette kan have 

ændret sig ½ år efter, så man igen er i den række hvor man niveaumæssigt hører til. Dette 

er en del af gamet, og det bliver ikke ændret, så vi kan ligeså godt bare vænne os til at det 

er den måde det fungerer på. 

DFU arbejder pt. på en ny og forbedret aftale med Diadora, og gør alt hvad de kan for at vi 

dommere skal få den bedst mulige aftale. 

Derudover er DFU og DBU bredde uenige om en ny aftale. Der er sat en deadline for 

fohandlingerne til 1. februar 2019. Der er ikke umiddelbart optræk til konflikt, men indtil 

nu har parterne stået så langt fra hinanden at man ikke har kunnet komme i mål. Dette har 

ført til at man flere gange har rykket deadline for en ny aftale, men DFU vil ikke rykke 

deadlinen yderligere efter denne dato. 

Henning Jensen er som nævnt blevet elite udvikler, og den slags tager en stor del af ens tid. 

Derfor har han fuldt forståeligt valgt at sige tak for denne gang som udviklerformand. Vi er 

heldigvis i den lykkelige omstændighed at vi har en super kompetent afløser klar, nemlig 

Jesper Rosenquist. Stort tillykke med dit nye hverv, som jeg er sikker på du kommer til at 

udføre rigtig godt.  

Jesper Meier har i flere år arbejdet meget intenst og målrettet med vores unge dommere. 

Da han har fået en række nye opgaver, har han ikke den samme tid til det længere. Derfor 

er vi glade for at Preben Farsinsen har valgt at påtage sig denne vigtige opgave. Preben jeg 

er sikker på at du kommer til at være en stor gevinst for disse unge mennesker når de 

prøver kræfter med dommerverdenen.  

Endelig vil jeg rette en stor tak til Robert og Poul for deres store arbejde med at påsætte 

kampe i vores område. 

I år har vi et bestyrelsesmedlem som har valgt ikke at stille op igen. Det drejer sig om Per 

Buur, som i gennem flere år har leveret en kæmpe indsats for klubben. Per, vi vil gerne sige 

dig en rigtig stor tak for din store indsats for Herning Fodbolddommer Klub, og en stor tak 

for et rigtig godt samarbejde. 

Herudover skal der selvfølgelig lyde en stor tak til alle jer dommere for et godt år og med 

ønsket om at 2019 også bliver et godt år for alle dommere og aktører i Herning 

Fodbolddommer Klub. 

 
3. Dommerudvalgets beretning  

• Beretning fra udviklerformanden 
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Det har igen været et godt år for vore dommere i Herning Fodbolddommerklub. Dommerne har 

generelt leveret på et højt niveau, og i har taget godt imod de udviklere der har været påsat i jeres 

kampe. Langt de fleste af jer har lyttet til de råd der er blevet givet efter kampene – ikke alle har 

været enige i de observationer udvikleren har set, men generelt er man nået til enighed i 

samtalerne.  

Sådan gør vi i Herning Fodbolddommerklub: 

Jeg vil gerne takke dommerne og udviklerne for den måde i tog imod vores tiltag omkring 

håndtering af de tekniske områder i triokampene. Jeg er af den opfattelse, at klubberne hurtigt 

fandt ud af at det var et fokusområde i efteråret. 

Trænernes og andre officials ageren i det tekniske område er som bekendt med til at skabe 

stemningen indenfor kridtstregerne, hvilket kan gå i begge retninger. 

Jeg vil gerne takke jer for jeres håndtering af klubbens tiltag – og jeg er af den overbevisning, at 

det absolut har haft en positiv effekt – så fortsæt med det også i den kommende sæson. 

Jeg vil starte med talent- og elitedommerne: 

Jakob Mastrup har igen haft en flot sæson i Superligaen, hvor han bl.a. har gennemgået et hektisk 

CORE-forløb i UEFA-regi – kurset blev bestået på flotteste vis, og det har klart smittet af på de 

mange spændende kampe han er blevet påsat i Superligaen og ligeledes internationalt. Vi har 

fortsat Jakob Bo Schmidt og René Risum som divisionslinjedommere – så vi er generelt godt 

kørende på linjedommersiden. Vi kunne naturligvis ønske os igen at få en divisionsdommer igen, 

og det bedste bud er lige p.t. Benjamin Seferovic, der fortsat er indplaceret i DS i talentregi. 

Benjamin har i øvrigt også præsteret på bedste vis i talentregi og fejrede bl.a. en bestået test ved 

at løbe de sidste meter på yo-yo testen i bar overkrop – et herligt syn og et godt grin fik vi med på 

sidelinjen. 

Breddedommere: 

Jeg er af den opfattelse, at vi i HFDK er rigtigt godt kørende m.h.t. triodommere når vi 

sammenligner os med de andre dommerklubber i regionen – så der er kamp om pladserne og det 

skal der også være – det er med til at vi alle skal yde vores bedste. 

Der har kun været få justeringer i indplaceringerne på breddedommersiden, og det er i det hele 

taget et stort puslespil at få til at gå op. Vi er afhængige af hvor mange hold der er indplaceret fra 

S2 til JS. 

Nogle er glade og tilfredse med indplaceringen, mens andre naturligvis er skuffede – sådan vil det 

altid være. 

Udviklergruppens opgave er at forsøge at stille det stærkeste hold – dette uanset alder o.s.v. - det 

er jo lidt ligesom at være fodboldtræner. 
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Netop antallet af triohold kan jo variere voldsomt på bare en halvsæson, så det bliver sikkert 

nødvendigt igen at justere igen allerede til sommer. Jeg vil derfor gerne opfordre vores 

nuværende dommere i S3 som har ambitioner om at blive triodommer at få sig gjort klar, således 

triotesten kan bestås. 

Udviklerne har igen haft en travl sæson, og igen er det et stort puslespil at komme omkring så 

mange som muligt. Vi ville gerne kunne lave flere udviklinger, men det er der desværre ikke 

økonomi til. Antallet er udviklinger forventes at være på samme niveau i 2019 som det var i 2018. 

Indefodbold og futsal: 

På vores forrige møde i udviklergruppen besluttede vi at dele opgaverne omkring indplacering lidt 

op, og her var Hans Jørgen og Jesper Meier heldigvis indstillet på at tage sig at indefodbold og 

futsal.  

Futsal er endnu ikke så udbredt her i området, men der er ingen tvivl om, at de nye årgange mere 

og mere vil gå over til at spille futsal frem for det traditionelle indefodbold. 

Hans Jørgen og Jesper Meier har derfor været medvirkende til at finde nye futsaldommere, der 

alle skulle være kommet godt i gang. 

Der er stor fokus på at optimere futsal fra DBU’s side, og derfor er der bl.a. dannet et lokalt 

udviklerkorps hvor Orla Frederiksen fra Viborg og Henning Jensen nu er udviklere. Nogle 

futsaldommere har allerede mødt en udvikler, og også her forsøger vi at nå så mange udviklinger 

som muligt. 

Tak til Hans Jørgen og Jesper Meier for jeres store arbejde her også – jeg fornemmer at i har et 

rigtigt godt samarbejde med regionskontoret i Holstebro omkring dette. 

Vi har samme antal udviklere som tidligere. Jeg havde selv fornøjelsen af at være med til Martin 

Vestergaards trioudviklereksamen i Aulum, som han bestod uden problemer.  

Kenni Jensen og Torben Mosegaard har meddelt, at de gerne vil genoptage udviklergerningen, og 

det undersøges i øjeblikket hvordan de igen kan blive sluset ind i udviklersystemet. Skønt at i igen 

har fået lyst til det. 

Tak til alle for samarbejdet i løbet af året. Bestyrelsen, udviklergruppen, dommerpåsætter, Jesper 

Rosenquist.  

 
4. Dommerpåsætterens beretning  

• Robert fortalte omkring de mange opgaver der har været i dette regi. Der har været en lille 
opgang i opgaver fra 2017 -531ca. til 2018 -594 ca. Dette være sig både ude og inde 
stævner. Dog blev vi i dommerklubben ekstra presset d. 25 og 26/8, da både DGI 
landsstævne i Brande og Handy-stævne i Hammerum blev lagt på samme tidspunkt. 
Enkelte kampe i Handy-regi kunne opfyldes grundet mange opgaver. Der skulle lyde en stor 
tak til folket for den store arbejdsbyrde. Han opfordrede til, at skulle der være en, der 
kunne tænke sig at dømme DGI, så skulle de bare kontakte Robert.  
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5. Regnskabet  

• Blev godkendt. 

• Spørgsmål fra Allan Dam vedr. ufornuftigt brug at trøjekøb til medlemmerne 
 
6. Fastsættelse af kontingent og kampafgift  

• Kontingent 450kr 

• Kampafgift 90 min. 10kr 

• Kampafgift <90 min. 5kr 

• Kampafgift DGI 25kr 
 
7. Indkomne forslag  

• Ingen 
 
8. Valg  
 
- af formand (på valg Jan H. Rømer - villig til genvalg) Genvalgt 
- af 1 bestyrelsesmedlem (på valg Per Buur – ikke villig til genvalg) Kenni Jensen  
- af 2 bestyrelsessuppleanter (afgår Henning Jensen og Tommy Hansen) Preben Farsinsen 22 
stemmer Tommy Hansen 19 stemmer 
- af 2 revisorer (på valg Per Nielsen og Martin Vestergaard) Genvalg 
- af 1 revisorsuppleant (afgår Allan Dam) Genvalg 
9. Eventuelt  

• Jesper R fortælling omkring d. 3/3-2019 

• Alt tilmelding til Jesper R 

• Jesper R undersøger vedr. løbetest for 70årige  

• Kurt Halkjær spurgte til Futsal og omkring hvornår alle har mulighed for at komme til at 
dømme det. Meier svarede, at PT. Er der ikke nok hold til, at det blev åbnet for alle. På kort 
sigt, vil DBU få flere opgaver, og i takt med dette vil vi sørge for, at der bliver uddannet 
flere Futsal dommere 

• Lars Marinussen spurgte til Futsal løbetesten, som på stående ford ligger på 15,2 x 2 -
sidesteppes. Denne kan godt trænes i vinter i Hammerum hallen, hvis det ønskes. 

Jubilæum i klubben: 

• 40 år Kaj Skriver 

• 25 år Lars Nykjær 

• 25 år Johnny Lauritsen 

• 25 år Søren Pedersen 

• 10 år Kristian Martin Kristensen 

• 10 år Arif Cebel Öniz  

• 10 år Tommy Poulsen 

• 10 år Jan Thorup Madsen 

https://mit.dbu.dk/Referee/RefereeDetails.aspx?PersonId=9000007939
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Fødselarer i klubben: 

• 50 år Lars Nykjær 

• 50 år Per Buur 

• 50 år Allan Mikkelsen 

• 50 år Egon Henriksen 

• 50 år Lars Vesterbæk 

• 60 år Johnny Lauritsen 

• 70 år Vagn Mikkelsen 

• 70 år H. C. Søndergård 

Pokaler: 

• DGI Gudmund Overby pokalen, Dennis Andersen 

o Erindring Kim Pallesen 

• Willy Pallesen pokalen, Johnny Lauritsen 

o Erindring Ole Madsen 

• Arne Jensen pokalen, Lars Marinussen 

o Erindring Jakob Mastrup 

• Rodes pokalen, Simon Jakobsen 

o Erindring Jonas Johansen 

• Arne Jensen mindepokal, Kenni Jensen 

o Erindring Martin Vestergård 

•  
 
Generalforsamlingen blev afsluttet med et trefoldigt hurra for Herning Fodbolddommer Klub.   

 

 


