Referat af Generalforsamlingen 2020 Djurslands Dommerklub.
Generalforsamlingen startede 17:30. Deltagere 11 personer.
1) Bestyrelsen peger på Michael Mikkelsen som dirigent. Han konstaterer at generalforsamlinen er
indvarslet lovligt på mail til alle medlemmer den 4 feb 2020
2) Formandensberetning kan læses i fuld udgave på hjemmesiden.
Det var enkelte kommentarer til beretningen.
”Hvornår og hvordan får man det nye dommertøj”
Det er lige nu planlagt til at vi i dommerklubben gerne skulle modtage tøjet 1 juli 2020
Der arbejdes lige nu på et fælles arrangement mellem alle 3 dommerklubber omkring starten
august, her var planen at man så ville få udleveret tøjet.
Coronavirus er lige nu en usikkerheds faktor, som vi i bestyrelsen endnu ikke ved om kan få
en betydning.
”Løbetræning”
Løbetræningerne i opstarten har været rigtig gode, der har været problemer med
juletræningerne, der er ikke mange på Djursland der skal bestå.
Måske et hyggearrangement i stedet eller som supplement.
”Snakken om manglede social arrangement”
Der mangler en afslutningsfest.
Herefter blev formandens beretning godkendt
3) Kasseren fremlagde årets regnskab.
Der har været et overskud på 9418,79 kr. Hvilket skyldes at det gamle sponsorsamarbejde er blevet
nedlagt og indestående i banken fordelt mellem de tre dommerklubber.
Regnskabet bliv herefter godkendt.
4) Dommerklubben har ikke modtaget nogle forslag, men har selv stille forslag op omkring ændring af
vedtægterne.
Der var ændringer i 4 af paragrafferne og alle forlag blev vedtæget undtaget en linie i §5 der ønsket
slettet, angående formandens stemme som tæller dobbelt ved stemmelighed
Bestyrelsen har selv diskuteret nødvendigheden af linien, det blev forlagt GF, som herefter
besluttede at den ikke skulle slettes.
5) Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg var Bjarke Chrsitensen - Chris Andreasen – Nicklas Vinter(ønsker ikke genvalg)
Bjarke og Chris modtog genvalg
Bestyrelsen foreslog Michael Mikkelsen, Michael blev valgt
6) På valgt til suppleant var Niels Erik Bjerregaard, Niels Erik modtog genvalg
7) Valg af revisor, bestyrelsen valgt Peter Schumacher
8) Forspørgsel fra Randers Dommerklub, om at slå de 3 dommerklubber sammen til en klub.
Der var snak om det tilbage i 2014, dengang og i dag er snakken om der bliver forlang afstand.
Så pt ønsker vi ikke en sammenlægning
Generalforsamlingen var herefter slut.

Under formandes beretning blev Thomas Hillisøe ønsket tillykke med sin 50 års fødelsedag tidligere
i året.
Aftenen fortsatte med kåring af årets dommer 2020
Det har igen i år været op til jer dommere, at bestemme hvem der skulle løbe med titlen i år.
Der har været lagt 3 navne op til afstemning og i har så haft 14 dage til at stemme.
Rigtig mange har stemt og det er vi glade for.
Årets dommer 2020, har en del år på bagen
Han har snart udskriftet, hvad der kan udskriftes i knæ og hofter og alligevel kommet stærkt
tilbage.
Han stod for oplæringen af nuværende formand for 15 år tilbage.
Stort tillykke til Jørgen Klemmensen og samtid stort tillykke med dit 50 års jubilæum som
dommer.
Herefter blev der serveret Stegt flæsk med persillesovs fra vores nye sponsor Madexpressen.
Her fik vi ønsket Gert Hovgaard tillykke med hans 70år fødselsdag ligedes tidligere i året.
Gert kunne desværre ikke deltage i generalforsamlingen, idet han fløjtede til et par børnekampe i
hallen.
Dommerne havde efter mulighed for at gå ind i hallen og se et par håndboldkampe.
Efter kampene blev aftenen sluttet af med en rullemad/ostemad.
Bestyelsen takker for fremmøde og god ro og orden.

