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DBU Københavns Bestyrelse                                                                                                                            11. december 2019 
 
Referat af bestyrelsesmødet 
 
Dato: mandag den 9. december 2019 kl. 17.00 
Sted: DBU København 
 
Fraværende: Tobias Ilum 
 
Dagsorden: 
 
 
1. Sager til beslutning  
 
a) DBU Bredde Reformen (CK, alle – 60 min.) 
- Opfølgning på Øst styregruppemøde den 25. november 
- Opfølgning på DBU Bredde mødet den 3. december 
- Konsekvenser, forretningsgang, udfordringer og status 
- Stillingtagen og næste skridt 
 
b) Repræsentantskabsmøde 2020 (Alle – 3o min.) 
- Forberedelse af repræsentantskabsmødet 
- Orientering til klubberne om en mulig reform 
- Valg af priser 
 
 
2. Sager til drøftelse 
a) Første behandling af DBU Københavns budget 2020 (JK, alle – 30 min.) 
- Forslag fremsendt 
- Gebyr/Booking sagen herunder gebyrer 
- Klubmedejerskab af dommerrekruttering 
 
b) Opfølgning på mødet i Kastrup Boldklub (Alle – 30 min.) 
- Indsatsområder og strategi 2020/2022 
 
 
3. Orientering fra DBU, udvalg mv. (Alle - 15 min.) 
a) DBU Bredde 
b) DBU Bestyrelse 
c) Udvalg & Faggrupper 
d) Administrationen 
 
 
4. Bemærkningspunkter  
a) Autorisation til regnskabschefen  
  
 
5. Eventuelt 
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Ad 1a) CK orienterede fra de seneste møder, hvor reformen havde været drøftet. Bestyrelsen havde efterfølgende 
en meget lang drøftelse, hvor forskellige holdninger kom frem, man var imidlertid enige om, at der fortsat er et 
mange uafklarede forhold herunder de helt klubnære, som fortsat ikke er tilstrækkeligt belyst, og at der derfor er et 
stykke vej før man kan tiltræde en samlet aftale.  
CK mente, at en lang række spørgsmål vil blive belyst af de nedsatte arbejdsgrupper. JK udtrykte bekymring for den 
lokale drift og udvikling i DBU København, da flere udvalgte kernemedarbejdere pt. er midt i årets travleste tid.  
Herunder bl.a. udarbejdelse af årsregnskab m.m. og arbejdet i arbejdsgrupperne er meget tidskrævende og 
omfattende, hvis man skal nå at blive færdige medio januar måned. Bemærkningerne fra JK gav ikke anledning til 
kommentarer.  
JK meddelte, at DBU København ikke stiller personale til den arbejdsgruppe, der arbejder med det klubnære niveau 
N3 uden politiske repræsentanter fra DBU København, da JK ikke ønskede at lande i en situation, hvor personalet 
efterfølgende kan blive taget til indtægt for beslutninger, der politisk får betydning for DBU Københavns klubber 
truffet i arbejdsgruppen. Direkte adspurgt havde ingen bestyrelsesmedlemmer mulighed for at indgå i 
arbejdsgruppen. CK undersøger om repræsentanter fra formandsklubben har lyst og tid til at deltage. 
Konklusion: Med henvisning til de mange udestående afklaringer kan en enig DBU Københavns bestyrelse ikke bakke 
op om det nuværende reformforslag, idet yderligere afklaringer er nødvendige før det kan forelægges klubberne til 
beslutning. Bestyrelsen besluttede, at lade klubberne afgøre om DBU København skal indtræde i en ny organisation 
ved en ekstraordinær generalforsamling den 30. april. Indtil da arbejder man videre med at forsøge at skabe det 
bedst mulige resultat for klubberne og involvere klubberne i en række møder, for om nødvendigt at anbefale 
klubberne at stemme nej. 
 
 
Ad 1b) Forslag til dagsorden gennemgået. Alle bedes til næste møde tilkendegive deres kandidatur. Valg af årets 
klub og årets leder besluttet. Punktet drøftes igen ved mødet den 16. december. 
 
Ad 2a) JK gennemgik kort budgettet for 2020 herunder konkrete indsatsområder. Der var opbakning til at fortsætte 
den særlige pigeindsats, ligesom man kunne tiltræde et forslag, om at intensivere arbejdet med at udbrede 
efodbolden i klubberne, som et fastholdelses- og rekrutteringstiltag. Der var fra KD fremsendt et forslag til 
involvering af klubberne i dommerrekrutteringen, som formændene i formandsklubben har efterlyst, dette blev 
drøftet og man bad efterfølgende KD om at foretage et par ændringer og fremsende et nyt forslag til kommende 
møde. Budgettet medtages på dagsorden til kommende møde til endelig beslutning. 
 
 
 
Ad 2b) Punktet udgik og vil blive behandlet senere. 
 
 
Ad 3a) CK orienterede fra seneste møde i DBU Bredde bestyrelsen.  
Ad 3b) CK nævnte kort det væsentligste fra seneste bestyrelsesmøde. 
Ad 3c) LS orienterede fra seneste møde i Frivillighedsgruppen. 
Ad 3d) Intet at bemærke 
 
 
Ad 4) Man besluttede at tiltræde forslaget om prokura op til kr. 50.000, idet det blev understreget at samtlige 
betalinger fortsat og uændret kræver godkendelse af 2 personer, hvoraf den ene vil være JK. JG havde forladt mødet 
inden dette punkt, men har efterfølgende meddelt, at han ikke var enig og fandt at kr. 10.000, - var passende. 
 
 
Ad 5) Intet at bemærke, 
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