
 

 
 Brøndby den 28. marts 2018 

 

 
 
Referat af dommerudvalgsmøde nr. 6 2017-2018 
 

Torsdag den 22. marts 2018 kl. 17.00 (Skype-møde) 
 
 
Deltagere: Jørgen Svane (JS), Jesper Kirkholm (JK), Kim Linde (KL) og  
 Ulrik Jørgensen (UJO)  

 Jørn Møller Nielsen (JMN) var forhindret i at deltage. 
 
 

Dagsorden 
 
Sager til beslutning: 
 
Punkt 1 DU formandsmøde  

 I forlængelse af Lars Hagenaus beslutning om at trække sig 
som DU-formand blev det drøftet, om det fortsat var hensigts-
mæssigt at gennemføre det planlagte formandsmøde den 15. 
april, da datoen samtidigt havde vist sig at være problematisk 
pga. sammenfald med konfirmationer, kampe m.m. 

JS foreslog, at mødet i stedet blev placeret mandag den 28. 
maj, hvor der i forvejen var annonceret møde i den jyske 
dommerledelse. 
Det vurderes, at mødet kan afvikles på ca. 2½ time + spisning. 
Vejle vil være det oplagte mødested. 

Agendaen til mødet blev herefter behandlet. Følgende punkter 
skal op på mødet: 
Testkrav og testformer. 
Guidelines for anvendelse af head-set i bredderækker. 
Aldersgrænser. 
E-læring. 
Opstartsmøder. 
 

 Beslutninger: 

 Det planlagte DU-formandsmøde den 15. april i Odense 
aflyses. UJO sørger for, at mødestedet får besked. 

 Der inviteres i stedet til et ’dommerledelsesmøde’ 
mandag den 28. maj i Vejle. UJO udsender info om 
aflysning af det oprindelige møde samt invitation til det 
nye møde snarest muligt. 



 

 JK er ansvarlig for oplæg til testkrav og testformer. KL 
er ansvarlig for oplæg til guidelines for brug af head-set 
og JS er ansvarlig for oplæg til aldersgrænser. 

 Endelig mødeprogram/agenda fastsættes på 
førstkommende DU-møde med henblik på udsendelse til 
deltagerne en-to uger før mødet. 

  
 
Punkt 2 Møde med formandskabet den 4. april 

 DU er indkaldt til møde med formandskabet den 4. april i 
Fredericia med henblik på at få klarlagt, hvordan udvalget 
arbejder videre og eventuelt suppleres efter DU-formandens 
afgang. 

  
 Beslutninger: 

 DU søger nærmere afklaring på udvalgets beslutnings-
kompetence i forbindelse med dette møde. 

 Det planlagte stillingsopslag med henblik på at finde en 
afløser for JS er ikke længere relevant, da JS som følge 
af den nye situation fortsætter i udvalget. 

 
 
Punkt 3 Opfølgning på handlingsplaner  

 Udvalget samlede kort op på det igangværende arbejde og 
drøftede, hvordan overleveringen fra Lars Hagenau kunne 
gribes an. 
 

 Beslutninger: 

 UJO aftaler et overleveringsmøde med Lars Hagenau – 
primært i forhold til arbejdet med den nye dommerud-
dannelse. JK deltager i mødet, hvis det er muligt. 
JK og JMN er klar til at arbejde videre med uddannelsen. 

 KL og UJO holder møde med Katrine Munch Bechgaard 
om næste skridt i forhold til dommerrekrutteringskam-
pagnen.  

 
 
 
Næste DU-møde holdes som Skype-møde mandag den 7. maj 2018 kl. 17.00 
 
 

Referent: Ulrik Jørgensen 
 
 
 
 


