
Beretning for året 2021 

Det er ikke så lang tid siden vi sidst sad her til generalforsamling, da vi sidste år var nødsaget til at 

udskyde generalforsamlingen grundet corona nedlukning. På trods af de seneste smittetal som er 

stigende, er det bestyrelsens vurdering, at vi på betryggende vis kan gennemføre denne 

generalforsamling på nuværende tidspunkt særligt også fordi myndighederne er i gang med at 

udfase de fleste restriktioner.  

I tråd med sidste år, har 2021 ikke været et år som alle andre. Vi har dog oplevet at vi i højere grad 

er vendt tilbage til en mere normal hverdag, hvor det i stort omfang også har været muligt for os 

at udføre vores alles fælles hobby – fodbolddommergerningen. Vi har i det forgangne år igen 

oplevet at flere cups måtte aflyse på grund af diverse restriktioner. Lad os håbe at det kommende 

år bliver året hvor vi også på dette område vender tilbage til normalen og igen kan komme ud og 

dømme fodbold også i løbet af sommeren. Der skal over hele linjen lyde en stor tak til jer alle 

sammen for at være fleksible i denne noget specielle tid hvor der har været en overvægt af 

aflysninger blandt andet på grund af coronasmitte. 

I forlængelse af vores seneste generalforsamling er der nu blevet valgt en ny tøjleverandør til 

vores dommertøj. Valget faldt på en forlængelse af samarbejdet med Diadora der dog nu 

forhandles igennem Unisports hjemmeside. Så skulle man tro, at der var ro på dette område. Men 

DBU har igennem en række meddelelser til alle os dommere været med til at puste til en ild som 

egentlig var ved at gå ud. DBUs hensigt har uden tvivl været et ønske om, at dommertøjet skulle 

være Hummel, selvom en stort flertal af dommerklubberne pegede på Diadora over Hummel. Det 

har været meget uskønt at se på. Der skal ikke være tvivl om, at vi fra bestyrelsens side anbefaler 

at vi alle støtter op om Diadora som vores tøjleverandør.  

Til de dommere der kommer til at være linjedommer i kampe hvor dommeren dømmer i Hummel, 

er det for nuværende anbefalingen, at man fortsat benytter sit Diadora tøj, så man ikke skal ud og 

købe to forskellige mærker.  

Den nye tøjaftale er efter vores opfattelse ganske fornuftig, særlig fordi at det betyder, at vi 

dommere fortsat kan benytte det tøj som vi har hjemme i skabet og så herefter supplere op når vi 

mangler. 

For at gøre DFU færdig, var der en rigtig fin stemning på delegeretmøde og man kan kun håbe at 

det er et tegn på, at DFU atter er ved at samle sig igen. Carsten Bachmann fra Holstebro havde 

forud for delegeretmøde meddelt at han ønskede at udtræde af DFUs bestyrelse, men vores 

område er fortsat repræsenteret i bestyrelsen, da Jens Ø. Ligeledes fra Holstebro blev valgt ind 

som erstatning for Carsten. 

Aktivitetsudvalget har i lighed med sidste år været ramt af de restriktioner der har været 

gældende i Danmark. Vi håber at 2022 bliver året hvor vi også på dette område kan komme tilbage 

til normalen.  

I 2020 blev vi desværre nødt til at aflyse dommerfesten, men i år nåede vi heldigvis at afholde 

klubbens 70 års jubilæumsfest på Østergaards Hotel inden landet igen blev lukket delvist ned. Der 



var rigtig god opbakning til jubilæumsfesten, det var en fornøjelse at se. Til vores fast 

tilbagevendende amerikanske lotteri var det helt overvældende med alle de gaver som rigtig 

mange af jer var med til at samle ind. Det er simpelthen en fornøjelse at se den opbakning til 

arrangementet.  

Som en del allerede har opdaget er der allerede startet løbetræning op. Det finder sted tirsdage i 

Gullestrup Hallen. Så hvis man skal løbe test her til foråret eller man blot ønske at komme i form til 

den nye sæson eller ønsker socialt samvær, så er det i hvert fald muligt i de kommende uger. 

Hvis der er nogle af jer der har ideer til arrangementer, det være sig både socialt, fysisk, fagligt 

eller hvad der kunne have jeres interesse. Så tag endelig fat i en fra bestyrelsen. Man må altid 

gerne være med til at lave aktiviteter til vores alles bedste og selv hvis man ikke har tid eller mod 

på selv at deltage i planlægningen, så er vi altid åbne for gode ideer.  

Vi har i 2019 og 2020 haft et par episoder med vold eller trusler mod dommeren. Det virker til at 

dette i hvert fald i vores område har været aftagende i 2021. Det er vigtigt at alle dommere er klar 

over, at hvis man oplever noget ude på banerne som ikke burde forekomme, vold, trusler eller 

generel dårlig opførsel, så er det vigtigt at man tager fat i et medlem fra bestyrelsen, så vi kan 

hjælpe jer med at få det håndteret. Hvis der er tale om vold og/eller trusler, skal kampen 

selvfølgelig også fløjtes af med det samme. Igen, det er vigtigt at i kontakter en fra bestyrelsen, 

ellers hører vi som oftest ikke om det, og har derfor ikke mulighed for at hjælpe jer. Ved at vi bliver 

kontaktet har vi også mulighed for at have ekstra fokus med det hold der eventuelt er problemer 

med. 

I forhold til bestyrelsen er der også sket lidt. På vores årlige bestyrelsesseminar oplyste Henning, 

at han ikke ønskede at genopstille. Henning har siddet i bestyrelsen i dommerklubben i ca. 1½ årti. 

Tak for din kæmpe indsats igennem alle årene både på det faglige og det sociale plan. 

På baggrund af nogle interne gnidninger i bestyrelsen indkaldte jeg i midten af december til et 

ekstraordinært bestyrelsesmøde. På dette bestyrelsesmøde blev en række episoder drøftet og 

diskuteret. Der var ikke konsensus omkring hvad der var op og ned i de forskellige situationer og 

Jesper Meier valgte på den baggrund at udtræde af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning. 

Herudover agter jeg af hensyn til alle involverede parter ikke at gå dybere ind i baggrunden. Lars 

Vesterbæk blev som 1. suppleant herefter indkaldt til bestyrelsen.   

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

arbejde i diverse udvalg. Her kan fx nævnes at Jesper Rosenquist som er talentudvikler, Henrik 

Thylstrup i Region 2's dommergruppe. Stor tak for jeres store indsats.  

Igen i år – som jeg har for vane at gøre hvert 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. Indplaceringen bliver varetaget af diverse udvalg under DBU.  



Jesper Rosenquist har i det forgangne år, leveret et stort stykke arbejde som udviklerformand. Her 

til efterårets udviklermøde ønskede Jesper at stoppe som udviklerformand hvor efter Kenni blev 

valgt. Jesper, der skal lyde en stor tak for den indsats du har leveret som udviklerformand igennem 

de seneste år. 

Preben Farsinsen leverer en stor og dedikeret indsats ifm. arbejdet med de nye og unge dommere. 

Preben, du er altid super engageret, og man kan mærke at du befinder dig godt i rollen, og du er 

god til at få alle nye til at føle sig rigtig velkommen i dommerklubben. Det er et rigtig flot stykke 

arbejde du laver. Stor tak for indsatsen. Jesper Meier gør et stort arbejde for vores unge talenter 

som virkelig er noget der ligger Jesper meget på sinde. Stor tak for din store indsats på dette 

område Jesper. 

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

vores område og til DFU for til stadighed at arbejde for vores fælles forhold som dommere. 

Slutteligt skal der lyde et KÆMPE stort tillykke til Rene Risum der er blevet FIFA linjedommer og til 

Jesper Meier der er blevet 1. divisions futsal udvikler. Super godt gået af jer begge to. 

Herudover skal der selvfølgelig lyde en stor tak til alle jer dommere for jeres fleksibilitet og altid 

høje humør.  

Jeg vil herefter slutte af med at ønske jer alle en god sæson, med ønsket om at vi herfra vender 

tilbage til mere normale tilstande.  


