
Ordinær generalforsamling i Herning Fodbolddommer Klub  
  
Fredag den 20. januar 2023 kl. 19.30 i Herning Fremads lokaler på Ringkøbingvej 66, 7400 Herning.  
  
Dagsorden  
1. Valg af dirigent  
- Ole Madsen blev valgt 

- 2 stemmetællere (Dennis og Hans Jørgen) 

- Generalforsamling er lovlig varslet, invitation sendt i november 
  
2. Formandens beretning  

- Medlemmer 112 stk. 

- Dommerkursus i Herning Fremad i løbet af foråret 

- Sociale arrangementer i det forgangne år 
  Vagn 300 kampe 

  Steen afslutning 

  Løbetræning i Gullestrup 
  Fodboldgolf i Sunds 

  Bowlingmesterskab 

  Vejledersamling  

  Dommerfest (årets breddedommer, Preben Farcinsen) 
- Dommernes sikkerhed  

  Tag fat i en fra bestyrelsen, hvis du oplever noget ”træls” ude på banerne. Det  

  kan jo være du ikke er den eneste, så formanden for bestyrelsen tager efterfølgende fat i den  

  pågældende formand for fodboldklubben 
- Indplacering 

  Nedrykning skyldes ikke nødvendigvis at man har gjort det dårligt, nu om stunder er det mere elevator 

- Venskabsklub på Grønland  
   Daniels Hansen fra Herning fodbolddommerklub har boet og arbejdet i Grønland 
- Dialogmøde med DBU Jylland 

  Foregik i Aulum i uge 2 (2023) 

  Sammen med Jakob Bille og Rene Pedersen 

- DFU 

  Virker til at være blevet en samlet enhed hurtige end forventet efter en brat afslutning fra den  

  tidligere bestyrelse  

  Ekstraordinært delegeretmøde (besluttet at man fremadrettet må være med i bestyrelse hos lokal  

  dommerklub samt DFU – dette blev vedtaget 

- Bestyrelsen i dommerklubben 

  Torben stopper 

  Suppleanter med fremadrettet til bestyrelsesmøderne 

- Tak til 

  Henrik Thylstrup  

  Arne Reimers (seniorklub) 

  Fie Bruun (ungdomsklub 

  Robert og Poul som dommerpåsættere  

  Jens Ø, som er med i egenskab af medlem hos DFU 

 
 
 



3. Dommerpåsætterens beretning (Robert) 

- 2022 påsatte han 277 kampe 
- kampafgift steget fra 50 øre til 75 øre (hvilket vil give flere penge i dommerklubbens kasse) 

  
4. Udviklerformandens beretning (Kenni) 

- 3 nye helt yngre dommere 
- Ca. 50 udviklinger og 50 vejledninger pr. halvår, det regner han med fortsætter 

- Det unge kuld, som efterhånden har fået hård på brystet og rykker stille og roligt den rigtige vej 

- Uddannet 235 nye dommere (oplyst af DBU) 7 fra Herning 

  DBU håber fremadrettet at de kan få flere nye dommere over 30 år, vil lave kursus målrettet disse 
- Henrik Thylstrup påtænker at uddanne sig som instruktør 

- Der er ansøgt midler i Region 2, som bl.a. har resulteret i, at der er linjedommere, der blevet udviklet  

  samt vejledninger til Vildbjerg Cup 

- DBU har afsat 25.000 kr. som er øremærket unge dommer (Kim F. Mensbo er tovholder) i Region 2 
- DBU vil til at tage fat i dommere, der ikke har dømt 3 uger, for derved at arbejde mere målrettet med  

  fastholdelse 

- Der kommer midler til genoptryk af de grønne kort, som man kan vise til forældre under/efter kampe 
- DBU arbejder på, at man via tlf. (app) kan se, hvis der er dommerløse kampe, så man fremadrettet selv  

  kan tilmelde sig en kamp 

- Flere penge til Pre-talent i hele Region 2 
  
5. Seniorklubbens beretning (Arne Reimers) 

- Startet sidste år med denne klub (man skal være 55 år eller mere), indtil videre 19 medlemmer 

- Minigolf i oktober og lidt god mad 

- Bevidst lavet som underafdeling, så der ikke SKAL vælges bestyrelse, dette går de f.eks. i Silkeborg 
- Første arrangement i 2023 bliver næste weekend (i Herning Fremads lokale) 

- Der skal ikke betales et fast årligt gebyr, derfor kan der godt være brugerbetaling for hver aktivitet man  

  ønsker at deltage i 

 - Næste arrangement bliver 8 Juni 
  
6. Ungdomsklubbens beretning (Fie Bruun) 
- Haft et enkelt arrangement i Brande, hvor de kiggede på Simon 
- Løbetræning 

- Lavet system til at hver ung har fået en mentor 

- Send endeligt unge i hendes retning, så hun kan indlemme dem 

 
7. Aktivitetsudvalg (Jan Rømer) 

- Appellere til at vi kan få folk til at stille op – følgende ønskede at stille op 
  Lars Marinussen 

  Jonas Johansen 

  Niels Jensen 

  Helge Johnsen 
  
8. DFU fortæller ved Jens Ø Poulsen  
  
9. Indkomne forslag  
- Ingen 
  



10. Forelæggelse af regnskab til godkendelse (Martin Vestergaard) 

- Gennemgang fra Martin 
- Overskud 9.480 kr. 
  
11. Fastsættelse af kontingent og kampafgift (Martin Vestergaard) 

- Forslag til at kontingent forbliver på 450 kr.  
- Passive medlemmer indstilles til at falde fra 225 kr. til 100 kr.  

- Kampafgifter  

  25 kr. DGI  

  14 kr. for seniorkamp  
  7 kr. for ungdomskamp 
  
12. Valg  
- af formand (på valg Jan Hartmann Rømer - villig til genvalg)  
- Genvalgt 
  
- af 2 bestyrelsesmedlemmer (på valg Kenni Jensen – villig til genvalg;  
  og Torben Mosegaard – ikke villig til genvalg)  

- Bestyrelsen indstiller  

  Kasper Byskov – blev valgt 

- Kenni Jensen - genvalgt 
  
- af 2 bestyrelsessuppleanter (afgår Preben Farsinsen og Lars Nykjær)  

- Lars Nykjær og Jakob Mastrup indstilles 

- 1. suppleant (Lars 24 stemmer) 
  2. suppleant Jakob (21 stemmer) 
  
- af 2 revisorer (på valg Per Nielsen og Henning Gidsel Jensen)  

- Genvalgt 
  
- af 1 revisorsuppleant (afgår Allan Dam)  

- Genvalgt 
  
13. Eventuelt  

- Kenni kommer med Poul Ø´s beretning, da han fik akut afbud 

- Jens Ø (DFU) 

  - Opfølgning på det med at tage fat i ens bestyrelse ved en ”træls” kamp, er det en meget ”træls”  

    med f.eks. trusler og vold, så bliver DFU også involveret 

  - Snakker med Jesper Møller (formand) fra DBU i stedet for Bent Clausen (næstformand), da de  

    ikke stoler på ham. 

    Samarbejdet går rigtig godt i Jylland, men går dårligt flere steder på Sjælland 

 - 15.000 spillere i Futsal, DBU har ambitioner om 45.000 om 4-5 år. DBU-Jylland oplever i  

   øjeblikket frafald, så fra DFU´s side ser det svært ud 

 - Forhandlinger omkring Eliten (økonomi og udstyr f.eks. head set) 

 - Indkaldt til et møde hos alle medlemsklubber bla. med følgende dagsorden – har DFU fortsat en  

   berettigelse 

 - FKP-midler (husk at søge, godt hvis der noget socialt, fagligt, flere dommerklubber samt evt.  

   fodboldklubber) 

 

 



 

 

- Hans Jørgen (Futsal) 

  - Rigtige mange dommere i Region 2, som ikke får særlig mange kampe 

  - En ting, der derfor går igen i stort set samtlige udviklinger er således ”manglende rutine” 

  - Lokal udvikler på eliteplan er Jesper Meier 

  - Talenter fra lokalområdet (Michael Ellingsen, Jonas Johansen og Mirsad Topic) 

 

- Vagn Mikkelsen takker bestyrelse samt sine linjedommere for god oplevelse omkring sin kamp  

  nr. 3000 

 

- Per Nielsen efterspørger om der er nyt omkring de Oldboys klubber der havde vanskeligt ved at  

  opfører sig ordentligt, Robert fortæller, at der har været kontakt til de respektive klubber, og det er  

  blevet bedre siden 

 

- Kurt Halkjær efterspørger flere dommere og større opbakning til Futsal i ungdom, da han mener  

  der er for stor fokus på elite 

 

Runde fødselsdage: 

- 50 år  

Brian Gaardsvig 

Heine Kristensen 

Lars Marinussen 

Mads Kafaei 

 

- 60 år 

Ceylan Yala 

Emil Knudsen 

Henrik Thylstrup 

Lars Hangaard-Evers 

 

- 70 år 

Ebbe Eg 

Hans Jensen 

Jens Kjær Nielsen 

Kurt Halkjær  

 

Jubilarer: 

Fie Bruun 10 år 

Per Knudsen 25 år 

Torben Kristensen 25 år 

Arne Reimers 40 år 

Hans Jensen 40 år 

Svend Aage Yderstræde 50 år 

 

 

 

 



Pokaler: 

Villy Pallesen 

2022 Heine Kristensen (erindringspokal) 

2023 Arne Reimers 

 

Arne Jensen 

2022 Jonas Johansen (erindringspokal) 

2023 Kasper Byskov 

 

Rodes  

2022 Akash Mustafa (erindringspokal) 

2023 Mads Hoffmann Nedergaard  

 

Arne Jensens Mindepokal 

2022 Vagn Mikkelsen (erindringspokal) 

2023 Lars Hangaard-Evers 

 

Gudmund Overby (DGI) 

2022 Robert Houlberg (erindringspokal) 

2023 Helge Johnsen 

 

Antal dømte kampe 

2000 kampe Ole Skovgaard 

3000 kampe Vagn Mikkelsen 

3000 kampe Henning Gidsel 

 

Udtrædende bestyrelsesmedlemmer 

Torben Mosegaard 

 

DFU 

Jens Ø 

 

Stoppet som vejlederformand 

Preben Farsinsen 

 

 

 


