
 

 
 

Referat af DBU Københavns 
 Repræsentantskabsmøde  

Mandag den 24. februar 2020 
 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Beretning om unionens virksomhed 
3. Aflæggelse af regnskab til godkendelse og forelæggelse af budgetforslag til vedtagelse 
4. Indkomne forslag vedrørende DBU København.  
5. Forslag fra DBU Københavns medlemmer, der ønskes videresendt til DBU 
6. Orientering om forslag, der skal behandles på kommende repræsentantskabsmøde i DBU. 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer  
8. Valg af 1 registret eller statsautoriseret revisor  
9. Valg af 2 kritiske revisorer  
10. Valg af 3 medlemmer og 1 suppleant til appeludvalget 
11. Eventuelt 

 
 
Det årlige repræsentantskabsmøde blev afholdt den 24. februar 2020 på Hotel Scandic Sydhavnen. Mødet 
havde deltagelse af 43 klubber - AB Tårnby, Amager FF, Amalie, B93, B1903, B1908, Bispebjerg, Brønshøj, 
Damsø, Dragør, FA 2000, FB, Frem, Fremad Amager, Fremad Valby, GVI, Hajduk SpuL, Hakoah, HB, Heimdal, 
Hellas, HIK, Husum, Hvidovre, Jægersborg, Kastrup, KB, KFB, KFUM, København Futsal, Nørrebro United, 
Skjold, Skovshoved, Sundby, Sunshine, Sønderbro Fight, Teatro Kapital, Tårnby FF, Udfordringen, Valby, 
Vanløse, Vestia og Østerbro. 
 
DBU Københavns formand, Christian Kofoed, bød velkommen til klubber og gæster. Herefter gik man over til 
dagsorden. 
 
Ad. 1: Bestyrelsen foreslog Willy Rasmussen som dirigent, hvilket generalforsamlingen tilsluttede sig. 
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet iht. DBU Københavns love. Dirigenten 
gjorde opmærksom på en ændring i dagsorden, da bestyrelsen nu pegede på Jesper Gradert som formand, 
Tobias Ilum som næstformand og Christian Kofoed som menigt medlem. 
 
De fremmødte klubber inklusive bestyrelsen repræsenterede i alt 112 stemmer. 
 
Ad. 2: Herefter fulgte formandens mundtlige årsberetning. Formanden kom bl.a. ind på vigtige punkter som 
samarbejdet med kommunerne i DBU Københavns område, som hele 83 % af klubberne i en 
spørgeundersøgelse anser, som det allervigtigste for klubberne og københavnsk fodbold. Men også det 
kommende EURO 2020 i København og de mange aktiviteter, som er under forberedelse primært af 
Københavns Kommune og DBU København. Desuden omtalte formanden forskelligheden i dansk fodbold, som 
er stor og interesserne er meget forskellige, også lokalt i DBU Københavns område, hvor  
de 20 største københavnske klubber har ca. 50 ansatte ledere/medarbejdere og omfatter 27.000 spillere. 
Formanden omtalte arbejdet med reformen og arbejdet i bestyrelsen, og beklagede at bestyrelsen havde haft 
vanskeligt ved at finde en løsning for bestyrelsens sammensætning, selvom præmissen om at skifte formand 
har været kendt i et år - og drøftet i bestyrelsen siden oktober. Til sidst rundede formanden af med, at 
indstille til genvalg af hele bestyrelsen frem mod den ekstraordinære generalforsamling den 30. april, hvor 
hele bestyrelsen stiller deres mandat til rådighed. Herefter overgik beretningen til debat. 
Kurt Bagge, Jægersborg Boldklub: Takkede for beretningen og indledte med at takke personalet i 
administrationen for altid at være professionelle og meget hjælpsomme. Der var også roser til bestyrelsens 
åbenhed ift. referater fra bestyrelsens møder, som altid kunne ses via DBU Københavns hjemmeside, men 
kritik af manglende åbenhed ift. reformen, hvor der stort set ingen information havde været. KB ærgrede sig 
over, at man ikke på generalforsamlingen havde mulighed for at drøfte reformen, da så mange klubber var 
samlet. 
Beretningen blev herefter godkendt af repræsentantskabet. 



  
 
Ad. 3) Administrationschef, Jan Kristensen, fremlagde unionens regnskab som viste et underskud på kr. 
159.000, -, og redegjorde for enkelte afvigelser. Resultatet endte med at afvige 0,9 % ift. det budgetterede 0. 
Der var ingen spørgsmål og regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
 
JK fremlagde herefter budgettet for 2020 og henviste til det udsendte materiale, hvor der allerede var noteret 
en række bemærkninger til budgettet, som efter tilbageførsel af hensættelser på kr. 459.000 viste et budget i 
balance. 
Bestyrelsen forslog en stigning på 6% på holdtilmeldingsgebyrerne for 11:11, 8:8, 7:7, 5:5 og 3:3. 
 
Steen Pedersen, Fremad Valby:  Havde et par spørgsmål til budgettet, og undrede sig bl.a. over, at bestyrelsen 
ikke fulgte det af klubberne vedtagne budget, men accepterede overskridelser på f.eks. efodbold og EURO 
2020.  
Flemming Jensen, NBU: Ville vide om forhøjelserne på holdtilmeldingsgebyrerne skyldes et forsøg på at øge 
egenkapitalen inden en evt. fusion. JK besvarede spørgsmålene, og budgettet blev herefter godkendt. 
 
-- Prisuddeling --  
 
Diana Andersen overrakte og redegjorde for valget af årets københavnske klub. Prisen gik til FB, som var 
repræsenteret ved formand, Henrik Amdi Madsen, som efterfølgende takkede for valget. 
 
Tobias Ilum uddelte prisen ”Årets ungleder” til Liv Gish fra Fa 2000, for hendes store arbejde med 
pigefodbolden i Fa 2000.  
 
-- Kaffe og kage pause -- 
 
Kasper Darfelt overrakte prisen ”årets breddedommer” til breddedommer Villy Nielsen, som har dømt langt 
over 1.000 kampe for DBU København. 
 
Jesper Gradert overrakte pris og argumenterede efterfølgende for valget af Husum Boldklubs formand, 
Johnny Nielsen, som bestyrelsen havde indstillet til årets fodboldleder. 
 
Ad 4) Der var et 9 ændringsforslag til DBU Københavns love. På nær et enkelt forslag alle stillet af bestyrelsen, 
og de 7 alene konsekvensrettelser grundet navneskifte fra FLU til DBU Bredde. Sidste forslag stillet af 
Boldklubben Vestia. Bestyrelsens forslag blev alle enstemmigt vedtaget. Søren Vesterbæk fra Boldklubben 
Vestia motiverede for sit forslag, som efter en række kommentarer fra deltagerne opnåede 17 stemmer, og 
dermed faldt forslaget. 
 
Kasper Darfelt fremlagde bestyrelsens forslag til en ny struktur på dommerområdet, hvor klubberne 
involveres i dommerrekrutteringsarbejdet, og som udgangspunkt skal stille med x dommer pr. x tilmeldte hold 
i turneringerne. Lars Knudsen fra Hvidovre var på ingen måde tilfreds med forslaget, og syntes ikke man skulle 
straffe med flere gebyrer, hvis en klub ikke kunne leve op til kriterierne. Mente også at der var brugt alt for få 
penge på dommerrekruttering. Flemming Jensen fra NBU fandt det positivt at der skal gøres noget ved 
dommermanglen, men ønskede som udgangspunkt ikke flere gebyrer. Claus Jensen fra Kastrup Boldklub 
anbefalede at man undersøgte, hvad man gør i andre forbund. Flemming Lauenborg fra B93 mente at man i 
stedet for straf skulle præmiere de klubber, som reelt er i stand til at skaffe nye dommere. 
 
Efter en drøftelse kunne det konstateres, at der ikke var umiddelbar opbakning til bestyrelsens forslag, som 
der skal arbejdes videre med.  
 
Christian Kofoed fremlagde bestyrelsens forslag til en organisering af Københavns Kommunes tiltag om at 
indføre gebyrer ved lån af fodboldbaner. Christian understregede, at det bestemt ikke er bestyrelsens kop 
the, og at det desværre kommer til at få stor betydning for klubberne. Efter et par kritiske bemærkninger fra 
repræsentanterne, i særdeleshed Jan Sørensen fra Boldklubben Skjold, sluttede debatten med, at Christian 
Kofoed pointerede at der fortsat arbejdes på forbedringer og justeringer. 
 
Ad. 5: Der var ingen forslag. 
 
Ad 6) Christian Kofoed orienterede om forhold der skal drøftes ved DBU’s kommende 
repræsentantskabsmøde i København.  
 



  
Ad 7) DBU Københavns bestyrelse v/Christian Kofoed anbefalede repræsentantskabet, valg af Jesper Gradert 
som ny formand, Tobias Ilum som ny næstformand, og Christian Kofoed som menigt bestyrelsesmedlem, 
desuden genvalg til Kasper Darfelt, Yery I. Hansen og Morten Høgsdal alle som menige 
bestyrelsesmedlemmer. Christian pointerede at alle bestyrelsesmedlemmer stiller deres mandat til rådighed 
ved den ekstraordinære generalforsamling den 30. april. 
 
Dirigenten meddelte, at iflg. lovene er alle valg som udgangspunkt er for 2 år, med undtagelse af 
næstformandsvalget, som ekstraordinært ville være for en 1-årig periode.  
 
Laura Holm Pedersen fra Boldklubben Heimdal undrede sig over fremgangsmåden, og at ingen skulle 
argumentere for deres valg. Christian Kofoed redegjorde for fremgangsmåden, som giver den samlede 
bestyrelse tid til at færdiggøre arbejdet med et oplæg til en breddereform, og på baggrund af et møde med 
formandsklubben i februar måned stiller alle bestyrelsesmedlemmer deres mandat til disposition ved den 
ekstraordinære generalforsamling, som ønsket fra formandsklubbens medlemmer. 
 
 Der var ingen modkandidater og dermed blev alle kandidater valgt. 
 
Ad. 8: Bestyrelsen foreslog Dansk Revision i Slagelse som unionens revisor, og Christian Kofoed redegjorde for 
revisor-skiftet. Dansk Revision blev valgt uden kommentarer. 
 
Ad.9: Bestyrelsen forslog Henrik Christensen og Jørgen Andersen som kritiske revisorer og begge blev 
genvalgt.  
 
Ad. 10: Bestyrelsen foreslog genvalg af advokaterne Frank Kanlund, Kim Meurs-Gerken og Rasmus Vang til 
DBU Københavns appeludvalg. Alle tre blev valgt. Det var ikke muligt at finde en suppleant. 
 
Ad 11) Jesper Sørensen fra GVI, forslog bestyrelsen at Skjold og Østerbro holdes skadesløse ift. banebooking i 
København, og klubberne skal betale i solidaritet. 
 
Oliver Simbold fra Københavns Fodbold Dommerklub takkede for samarbejdet med DBU København og 
glædede sig over den øget indsats for at skaffe flere dommere. 
 
Jesper Gradert takkede Christian Kofoed for hans store arbejde i hans formandsperiode. 
 
Christian Kofoed takkede sine bestyrelseskolleger og ikke mindst Jan Kristensen og personalet i 
administrationen for indsatsen for københavnsk fodbold. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


