
Referat Herning Fodbolddommerklub     21/1-2022 

1. Valg af dirigent: 

Ole Madsen valgt som dirigent 

Robert Houlberg og Ole Skovgaard valgt som stemmetællere 

 

2. Formandens beretning v/Jan Rømer (se også særskilt PDF): 

- Det var ikke lang tid siden sidste generalforsamling, der blev afviklet forskudt grundet Corona.  

  Derfor glædeligt, at mange medlemmer alligevel er dukket op 

- Medlemmer,  Antal medlemmer i dommerklubben er støt stigende, og der kommer heldigvis  

  løbende nye til 

  Alle nuværende dommere anspores til at prikke til bekendte, da der stadigvæk sagtens kan bruges  

  endnu flere dommere i fremtiden 

- Tøjaftale, det blev Diadora, som blev valgt blandt alle formænd i hele landet efter en demokratisk  

  afstemning. Hummel og Select var også på banen 

  Select blev hurtigt valgt fra. Hummel var med i opløbet, men blev bl.a. fravalgt, da DBU ville være  

  for medbestemmende omkring betingelserne for breddedommerne 

  Ved kommende triokampe m/dommere fra eliten (som skal dømme i Hummel), der henviser  

  dommerklubberne samt DFU til, at breddedommere holder fast i at vi dømmer i Diadora, hvad  

  elitedommeren vælger, det må være op til vedkommende selv at beslutte 

- Dommerfest, det var rigtig glædeligt, at der var så stor opbakning til årets fest, som også var en  

  jubilæumsfest for dommerklubben 

  Dommerfest 2022, vil igen blive på Østergaards Hotel engang i november  

- Sociale arrangementer, løb i Gullestruphallen er begyndt hver tirsdag aften i tidsrummet kl. 20-21,  

  bak endelig op om det, da det er et tilbud til alle dommere i klubben om at få pudset formen af  

  inden kampene for alvor starter op 

  Der er et generelt ønske om flere arrangementer i 2022 fra bestyrelsen side, Corona har spændt  

  meget ben for tingene i 2021 

  Der er hermed også en opfordring til at komme med forslag samt være tovholdere for en eller  

  flere aktiviteter for alle medlemmer af dommerklubben, det behøver ikke altid at være  

  bestyrelsen, der står for tingene 

- Trusler af dommere, er heldigvis ikke så voldsomt i vores område. Dette kan komme, og skulle det  

  ske, så vil formanden opfordre til den pågældende dommer gør følgende: 

  Sker det undervejs i kampen. Er det meget grelt, så afbryd kampen ellers spil kampen til ende,  

  kontakt en fra bestyrelsen efterfølgende, og du vil få hjælp til at lave en indberetning 

  Informer bestyrelsen, hvis i oplever mindre ting som ikke er i orden, i kan på den måde hjælpe  

  med at få fokus og overblik for alle over de klubber/hold, der har en træls adfærd 

- Indplacering, alle dommere skal vænne sig til op- og nedrykninger sker mere hyppigt end tidligere,  

  da det handler meget om hvad der sker i hele lokalområdet med de forskellige klubbers op- og  

  nedrykninger 

- Bestyrelsessammensætning 

  Henning Gidsel stopper efter mange års tro tjeneste i forskellige bestyrelser 

  Jesper Meier stopper efter mindre kontroverser i bestyrelsen 

  Jesper Rosenquist stopper som udviklerformand, Kenni Jensen tager over på denne post 

  Jesper Rosenquist stopper som dommerklubbens mand i regionssammenhæng. Kenni Jensen    

  tager over på denne post 



   

- Preben Farcinsen gør et fantastisk arbejde med at tage hånd om alle nye dommere, der starter i  

  Herning Fodbolddommerklub, det gælder både de helt unge, men også ældre, som pludselig har  

  fået lyst til dommergerningen 

- Jesper Meir fortsætter med de lokale dommere i Pre-talent, hvor han også udfører et fortræffeligt  

  arbejde 

- Robert Houlberg og Poul Østergaard gør et stort arbejde med af få puslespillet til at gå op som  

  påsættere i hvert deres regi 

- Tak til Jens Ø Poulsen, som har valgt at komme i aften, og fortælle lidt om DFU, da han er valgt ind  

  i dette for nyligt 

- Stort tillykke til Rene Risum, der er blevet Fifa-linjedommer 

- Til slut ønskes alle en rigtig god sæson 

 

3. Dommerudvalgets beretning v/Jesper Rosenquist: 

- Det er efterhånden lang tid siden Jesper sidst har deltaget i en udvikling med en lokal dommer.  

  Dette har medført, at det nu giver bedre mening at stopper lokalt  

  Fremadrettet vil Jesper hellige sig det regionale talentarbejde (RTG), da det også er det han  

  brænder mest for 

- De lokale dommerklubber kan indstille unge dommere til RTG, dette vil i Herning  

  Fodbolddommerklub være via Jesper Meier og Kenni Jensen 

- Lars Vesterbæk er blevet udvikler i Herning siden sidste generalforsamling 

  Der er nye på vej Henrik Thylstrup bliver udvikler og Kim Pallesen, Lars Nykjær og Lars Marinussen  

  bliver vejledere 

- Der vil de kommende sæsoner komme lidt flere udviklinger, da alle dommerklubber igennem de  

  seneste år ikke har udnyttet det fastsatte budget til fulde, der er nu enighed om presse DBU  

  endnu mere, da der en generel oplevelse af de sidder lidt for meget på pengekassen 

  På den måde vil alle dommere også over tid få mere opdaterede og friske udviklinger 

- Der vil være opmærksomhed på flere vedligeholdelsesudviklinger af dommere fra serie 3 og  

  nedad 

Kenni Jensen tager ordet da Jesper er færdig: 

- Takker Jesper for et rigtig godt stykke arbejde igennem tiden. Kenni fortæller, at der er stor  

  respekt fra andre dommerklubber omkring det arbejde, der blevet gjort i Herning 

  Det handler bl.a. om at vi i Herning først indstiller dommere når de er klar til at rykke op 

- Der er også et generelt ønske fra Kenni omkring økonomi til flere vejledninger, da der heldigvis er  

  kommet flere nye dommere til i Herning Fodbolddommerklub 

 

4. Dommerpåsætterens beretning v/Robert Houlberg: 

- Der er påsat 476 kampe i DGI-regi, det skal forventes at ligge i det leje fremadrettet også 

- Private kampe og stævner er overtaget af DBU 

- Robert påsætter stadigvæk det årlige stævne for handicappede i Hammerum, der hedder  

  ”Sommerbold på Heden” 

  De har endvidere forsøgt sig med et indendørs stævne en gang også, og det kan også være det  

  bliver en begivenhed, der kommer til at finde sted hvert år fremover 

- Der er enkelte dommere, der stoppet med at dømme Oldboys, da de er kørt sure i at skulle stå på  

  mål for diverse ting i disse kampe 



  Robert opfordrer til at komme til ham, hvis der er kampe/hold, som de tilbageværende dommere  

  føler sig udfordret af, så vil han tage direkte fat i disse  

5. Ungdomsformandens beretning v/Preben Farcinsen: (som dog havde afbud, Kenni Jensen tog 

derfor ordet) 

- Der er kommet 18 nye dommere igennem den seneste periode/sæson 

  Tag godt imod dem når i møder dem i omklædningsrummene eller ude på banerne 

- Heine og Johnny har hjulpet Preben godt med vejledninger  

- Der er p.t. 117 medlemmer af Herning Fodbolddommerklub 

 

6. Indkomne forslag: 

- Der var ikke kommet nogle 

 

7. Forelæggelse af regnskab v/Henning Gidsel 

- Næsten aflysninger i forgangne sæson, hvilket er lig med god indtjening for dommerklubben.  

  Forrige sæson var der mange aflysninger grundet Corona 

- Kampafgift blev hævet i 2020, hvilket nu slår positivt igennem på regnskabet 

- Opfordring til at folk melder sig til de arrangementer, der bliver iværksæt hen over året, mange er  

  blevet aflyst de sidste par år pga. for få tilmeldte 

  Henviser til øget opbakning, da der ikke er nogen grund til at klubbens formue bare skal vokse og  

  vokse 

- Siddet i diverse bestyrelser igennem de sidste 14 år, og har været glad for det igennem hele  

  perioden 

- Overskud i indeværende sæson på 13.500 kr.  

- Nye indmeldte dommere skal kun betale ½ kontingent det første år 

- Kan se effekten af de tilskud der er søgt hos DBU (FKP-midler), det har primært været Jesper  

  Meiers fortjeneste. Disse penge fremgår som indtægter i regnskabet 

- Der er betalt negative renter i banken pga. af klubbens formue 

- Jubilæumsfesten endte med at koste omkring 25.000 kr.  

  Grunden til det ikke blev dyrere var primært indtjening via amerikansk lotteri som generede en  

  indtægt på omkring 5.000 kr. 

 

8.  Fastsættelse af kontingent og kampafgift v/Henning Gidsel: 

- Forbliver som sidste år 

- En enkelt i salen spurgte om ikke det kunne sættes ned igen, når nu dommerklubbens alligevel har  

  så stor en formue og vi samtidigt betaler negative renter 

 

9. Valg: 

- Henning Gidsel stopper – Martin Vestergaard bliver valgt (kassere) 

- Jesper Meier stopper – Lars Vesterbæk bliver valgt (bestyrelsesmedlem) 

Suppleanter: 

- Lars Nykjær får 24 stemmer 

  Preben Farcinsen får 15 stemmer 

Valg af revisorer: 

- Per Nielsen og Henning Gidsel 

  Revisor suppleant: Allan Dam 

 



 

10. Evt. 

Kenni læser beretning op fra påsætter Poul Østergaard (se også særskilt PDF) 

- Særdeles godt med tilgang af nye dommere i klubben 

- Corona har haft indflydelse på mange afbud i sidste øjeblik fra både klubber og dommere  

- Der har desværre været mange dommere, der har haft skader 

- Poul Ø er nu blevet påsætter i hele Region 2, hvilket betyder dommere oftere end tidligere  

  kommer rundt på nye lokationer  

 

DFU v/Jens Ø Poulsen: 

- Opfordre alle aktive dommere til at tage fat i nye dommere, få dem til at melde sig ind i den lokale  

  dommerklub så de ikke står alene med tingene 

- Der er 23 dommerklubber fordelt rundt omkring i hele Danmark 

  12-14 af disse har takket ja til at få besøg af det ny-sammensatte DFU, hvor de kan kommer forbi  

  og slå et slag for vigtigheden af sammenholdet samt fortæller om hvilke fokusområder det nye  

  DFU har 

  Det er frivilligt for den enkelte dommerklub om de vil være medlem i DFU 

- Det er Jens, der har ansvaret for FKP-midler, der i øvrigt skal søges om inden 1/3 og 1/9 

  Det er en fællespulje, som både DFU og DBU administrere og uddelegere fra 

  Jens opfordre til at kontakte ham inden en ansøgning sendes afsted, da han har god fif til, hvordan  

  disse sammensættes mest hensigtsmæssigt i.f.t. formulering osv. 

- De fleste bestyrelsesmedlemmer af DFU er nye, der er kun kassere, der er erfaren (de andre er  

  alle startet i 2020) 

- Kursen skal ændres fremover. DFU er nu opsatte på at tage dirigentstokken selv, så man ikke  

  længere skal forsøge at navigere rundt mellem at tilfredsstille DBU eller de enkelte  

  dommerklubber 

  DFU er startet med GDPR og den enkelte dommers sikkerhed 

  Dette skal være ensartet ligegyldigt om man dømmer på Thy eller i hovedstadsområdet 

- Der har været en lang række dialogmøder mellem DBU og DFU siden konflikten tilbage i 2013 

  Det nye DFU vil fremadrettet være mere tydelige overfor DBU, og vil derfor udstede klare  

  forventninger i stedet for at blive spist af med dialog 

  DFU har f.eks. bedt DBU (som en SKAL-opgave) om at gå hjem og finde ud af, hvor mange sager  

  der reelt har været vedr. trusler og dommernes sikkerhed på landsplan indenfor de sidste 1½ år  

  DFU er nemlig af den overbevisning, at der har været mange episoder som ikke har haft  

  offentlighedens interesse 

  Denne opgaver pågår stadigvæk, og DFU har bidt sig fast i haserne på DBU 

- DBU er endvidere blevet bedt om at være mere opsøgende og opmærksomme på at inddrage og  

  orientere de lokale dommerklubbers formænd i alle aspekter 

- DFU har fokus på at arbejde FOR dommerne, men har desværre været nødsaget til at starte helt  

  fra bunden, da det tidligere DFU ikke har overleveret noget materiale overhovedet fra deres  

  tidligere arbejde 

  Oplevelsen fra det nuværende DFU, er at DBU har forsøgt på mange måder at spænde ben for  

  dem 

- Der opfordres til allerede nu at sætte kryds i kalenderen 14/1 2023, da der er et arrangement i  

  Aulum denne dag 



 

 

- Der har igennem en periode været en kampagne fra DBU´s side omkring ”Tal pænt”, der har  

  nuværende DFU hyldet initiativet, da det er en vigtig ting jf. trusler og vold. 

  DFU har derfor opfordret DBU til at sætte med handling bag de gode hensigter, så det ikke bare  

  bliver ved kampagner, det kunne f.eks. være hårdere straffe til dem der forbryder sig 

- DFU har endvidere bedt DBU om at få de enkelte fodboldklubber under sig til at få styr på regler  

  omkring VEO-kameraer, da der konkret kræves samtykke, hvis man filmer en fodbolddommer 

 

Arne Reimers tager ordet: 

- Gamle dommere, der stopper med dommergerningen føler ofte et savn 

  Nogle betaler fortsat kontingent og deltager måske i den årlige generalforsamling, men kunne  

  godt tænke sig lidt mere samvær end det 

- Der er derfor tanker omkring at oprette en ”seniorklub” for ældre dommere 

  Indtil videre går tankerne på, at der kan være et alderskriterier som hedder 55 år for at kunne  

  være medlem, men ellers er det lige meget om du er aktiv dommer eller ikke-aktiv på banerne 

 

Brian Boesen tager ordet: 

- Har en følelse af, at det altid er de samme folk, der sidder i de forskellige positioner og udvalg,  

  hvilket kan gøre det vanskeligt for andre dommere at komme til, det hele kan godt virke lidt  

  indspist 

- Det skal gerne være sådan at alle dommere uanset anciennitet og indplacering eller tidligere  

  niveau kan bruges til noget i dommerklubben 

 

Jan Rømer tager ordet: 

- Arne, det er en kanon ide, håber du arbejder videre med det 

- Brian, du og andre dommere må MEGET gerne tage initiativ til hvad end du måtte brænde for om  

  det er en aktivitet eller noget andet. Det vil blive hilst meget velkommen hos bestyrelsen 

- Bestyrelsen vil glæde sig over, hvis der f.eks. etableres et aktivitetsudvalg af og med medlemmer  

  udenfor bestyrelsen, det vil bare være dejligt, hvis ikke bestyrelsen skal stå for alting alene 

  Det kunne måske være 2-3 medlemmer udenfor bestyrelse samt et medlem fra bestyrelsen som  

  talerør f.eks. if.t. midlerne og ansøgninger til FKP-midler 

- Det må også meget gerne være andre ideer, bestyrelsen ser meget gerne alle kompetencer hos  

  den enkelte dommer kommer i spil 

 

Jens Ø Poulsen tager ordet: 

- Da de startede op i Holstebro var det op ad bakke i starten, så lad være med at lade jer slå ud af  

  det. Vi har nu et meget godt aktivitetsudvalg, der laver gode tiltag, og der er efterhånden kommet  

  stor opbakning blandt klubbens medlemmer, indtil videre har vi lavet eller skal lave: 

  - Fodboldgolf, Bowling, Fodboldkamp på storskærm m/fællesspisning samt flugtskydning 

 

Runde fødselsdage: 

- Brian Boesen 50 år 

- Brian Laursen 50 år 

- Jesper Meier 50 år 

- Lars Pedersen 50 år 



- Niels Jensen 50 år 

- Kim Pallesen 60 år 

- Steen Mikkelsen 70 år 

 

Jubilarer: 

- Mirsad Topic 10 år 

- Finn Mortensen 10 år 

- Brian Gaardsvig 25 år 

- Daniel Hansen 25 år 

 

Pokaler: 

Villy Pallesen: 

- Heine Kristensen (2022) 

- Erindring Jesper Rosenquist (2021) 

 

Arne Jensen: 

- Jonas Johansen (2022) 

- Erindring Simon Jakobsen (2021) 

 

Rodes pokal: 

- Akash Mustafa (2022) 

- Erindring Emil Davies (2021) 

 

Arne Jensens mindepokal: 

- Vagn Mikkelsen (2022) 

- Erindring Mads Kafaei (2021) 

 

Gudmund Overby (DGI) 

- Robert Houlberg (2022) 

- Erindring Lars Vesterbæk (2021) 

 

Rødvin: 

- Henning Gidsel (stop i bestyrelsen) 

- Jesper Meier (stop i bestyrelsen) 

- Ole Madsen (dirigent) 

- Jens Ø Poulsen (DFU) 

- Jesper Rosenquist (stop som udviklerformand) 

 

 

 


