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Referat fra bestyrelsesmøde i HVFC 2. februar 2023 kl. 18.00 
 
Deltagere: Jens Ø. Poulsen, Steen Madsen, Michael van Putten og Elmer Nørgaard 
Afbud: Peer Kirk 
 
 
Dagsorden 
 

1. Velkomst 
Jens bød velkommen og præsenterede i overskrifter sine tanker for det kommende arbejde for at 
udvikle Holstebro Vestjydsk Fodbolddommer Club. 

 
2. Konstituering  

Konstitueringen faldt ud således: 
Formand: Jens Ø. Poulsen 
Næstformand: Steen Madsen 
Kasserer: Peer Kirk 
Sekretær: Michel van Putten 
Bestyrelsesmedlem: Elmer Nørgaard 

 
3. Hvad arbejdede ”den gamle” bestyrelse på? Hvad har der været arbejdet med i de seneste 6 år? 

Det har været begrænset med arbejdet for selve HVFC. Problemstillinger på DFU-niveau har fyldt 
meget de seneste år, og ellers har bestyrelsesmedlemmernes arbejde mest handlet om de udvalg, 
de har siddet i. Corona har også spændt ben. 

 
4. Oplæg v/JØP: 

Jens lægger op til, at vi fremadrettet skal være en arbejdende bestyrelse, hvor alle mand bidrager 
mere ligeligt. Vi er i gang med at kortlægge de opgaver, der ligger i bestyrelsen og fordele disse, så 
det giver bedst mening for alle. 
Især i denne opstartsfase vil der være en øget mødeaktivitet, idet vi skal ryste posen og finde en 
strategi for arbejdet i og med dommerklubben i fremtiden. Dommerklubben skal være et sted, hvor 
det er en selvfølge at være medlem og en selvfølge at bakke op om møder og arrangementer. 
Der er nu en gulerod for dommerklubben i at finde emner til dommergrundkurser i form af 5.000 
kroner for etablering af et hold. Bestyrelsen kan ikke trylle og selv finde emnerne, men initiativet 
udspringer her fra, og med hjælp fra medlemmerne og deres netværk kan vi forhåbentlig afholde 1-
2 kurser om året. 
Bestyrelsens arbejde skal nu synliggøres meget mere. Referater fra bestyrelsesmøder, dialogmøder, 
delegeretmøder mm. skal fremover lægges på hjemmesiden, så medlemmerne kan følge med i det 
daglige arbejde i klubben. Er der personsager på en dagsorden, vil det dog blot blive nævnt som en 
personsag og ikke andet. Ud over GDPR er det også almindelig pli at være diskrete i eventuelle 
sager. Det er et klart mål at udsende fire nyhedsbreve årligt for at holde alle opdateret på løst og 
fast i og omkring dommerklubben. 

 



5. Årshjul 
Vi vil i nærmeste fremtid kortlægge så meget aktivitet i dommerklubben som muligt og få plottet 
det ind i et årshjul, der også vil blive lagt på hjemmesiden. Dette er også tænkt som en service til 
medlemmerne. 

 
6. Mødeudvalg 

Jens bragte et kommende mødeudvalg i spil. Det kan ligge i/under Aktivitetsudvalget, men anden 
placering er også en mulighed. Tanken er at bringe flere i spil til at løfte opgaverne i klubben. Jo 
flere der har og tager ejerskab, jo bedre. 

 
7. Senior-/ungdomsklub 

Herning har genetableret en seniorklub, og det har det første år været en succes. Det er bragt i spil 
her og noget, vi kan arbejde videre med. Kim Mensbo har allerede påtaget sig rollen som ansvarlig 
for vejlederdelen i klubben, og han er meget bevidst om faktorer, der er afgørende for fastholdelse 
af dommere. Vores mål er at bringe nye ind i vores stærke netværk, så de hurtigere ser lyset i at 
være medlem hos os. 

 
8. Opgaver i bestyrelsen 

Beskrevet i pkt. 4. 
 

9. Aftale årets møder i bestyrelsen 
Vi har aftalt de første to møder. Disse afholdes 21. og 28. februar i Ulfborg. Ud over bestyrelsen 
inviteres Jørgen Baunbæk og Bjarne Weibel som suppleanter, Daniel Kirk som udviklerformand, Kim 
Mensbo som vejlederansvarlig og Carsten Bachmann som klubbens it-ansvarlige.  
Når vi har brainstormet godt og grundigt på kommende initiativer og struktureret idéerne i en 
prioriteret rækkefølge, glider de tre sidstnævnte i baggrunden og inviteres herefter ved behov. 
Snarest når hele bestyrelsen er samlet, fastsættes møderækken frem til næste års 
generalforsamling. 

 
10. Hvem skal deltage på bestyrelsesmøderne? 

Bestyrelsesmedlemmerne deltager selvfølgelig altid. 
Begge suppleanter inviteres altid. 
Udvalgsformænd kan deltage efter behov. 

 
11. Modernisering i DBU Jylland – hvad ved ”de gamle” i bestyrelsen om dette? 

DBU Jylland afholdt et webinar tilbage i november 2022, hvor man fortalte om planerne. 
Implementeringen af deres nye tiltag sker i løbet af 2023. For vores dommermæssige 
vedkommende her i Vestjylland ser det ud til, at vi berøres ganske lidt, idet vi i dag har et regionalt 
dommerudvalg med få opgaver samt en regional udviklergruppe med mange opgaver. Der vil blive 
kigget på opgaverne og udvalgsmedlemmernes roller, og det ender formentlig ud i ét udvalg for 
region 2. Mere om dette i den kommende tid. 

 
12. Evt.  

Mærkedage: 
Hvilke begivenheder markerer dommerklubben officielt? Det har hidtil været sådan i vores 
dommerklub, at man skal være medlem hos os, for at der gøres noget officielt. I efteråret afgik et 
tidligere medlem ved døden, hvilket gav et enkelt surt opstød (fra et tidligere medlem) på 
facebook. I den nye bestyrelse lægger vi os op af den hidtidige linje på dette område. 
 
I Aulum fylder Polle, der driver fritidscentret sammen med sin kone, 60 år. Det markerer 
dommerklubben ikke, for hvor skal vi så trække grænsen? Vi kunne få meget travlt og nemt misse 
en mærkedag i ny og ny. Til gengæld fejrer Polle og Ditte samme dag 20-års jubilæum som 



forpagtere i Aulum Fritidscenter. Det markerer vi, da rigtig mange dommere har deres gang i Aulum 
og samtidig altid får en god behandling af værtsparret. 
 
Dommerens sikkerhed blev nævnt. Af hensyn til GDPR må DBU Jylland ikke bare sende diverse 
oplysninger videre til vores mailboks, så vi samarbejder lige nu med kontoret i Århus om, hvad der 
kan gøres, så den lokale dommerklub involveres hurtigst muligt således, vi kan iværksætte den 
fornødne hjælp og støtte til den dommer, der har været udsat for en ærgerlig oplevelse. I Holstebro 
opfordrer vi altid til, at man samme dag, man har haft sin uheldige oplevelse – og senest dagen 
efter – kontakter formanden eller et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer, så klubben kommer ind 
over med råd, vejledning og bistand. 
 



Mailadresser: 
Hidtil har bestyrelsen i HVFC brugt egne mailadresser i virket som repræsentanter for klubben. Jens 
foreslog, at vi gør som i DFU. Her går mailadresserne i arv. Fx udtrådte Carsten Bachmann og Jens 
Ø. Poulsen indtrådte i hans sted. Carsten giver Jens koden til mailboksen, og Jens ændrer straks. 
Dermed er Carsten ude og Jens inde, og det smarte er så, at alle oplysninger, Carsten har fået ind 
og gemt i mapper, fortsat er tilgængelige, når Jens træder ind.  
Mailadresserne vil komme til at hedde følgende: 
formand@holstebro-vestjydsk.dk 
næstformand@ eller naestformand@ 
kasserer@ 
sekretaer@ 
bestyrelse1@ 
Alle selvfølgelig med samme slutning. 
 
Vi involverer Carsten som it-ansvarlig i denne proces. 

 
 
 
 
 


