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DBU Københavns Bestyrelse                                                                                                                               10. januar 2017  
 
 
Referat fra mødet den 9. januar 2017 kl. 17.00 
 
Til stede: Henrik Ravnild, Diana Andersen, Tobias Ilum, Kasper Darfelt, Jesper Gradert, Christian Kofoed. 
Fraværende: Morten Høgsdal og Yery I. Hansen 
Referent: Jan Kristensen  
 
Dagsorden: 
 
1. DBU Københavns repræsentantskabsmøde  
2. Dommerstrategi 2017 
3. SMART Mål 
4. Firmafodbolden i København 
5. Forretningsorden for appeludvalget 
6. Slutkampe og pokalfinaler 2017 
7. Orientering fra DBU, FLU og udvalg 
8. Orientering fra formanden 
9. Orientering fra administrationen 
10. Eventuelt 
 
 
Ad 1) Man gennemgik det til klubberne udsendte materiale og en udarbejdet tidsplan for mødet. JK påpegede en 
enkelt mindre fejl ellers ingen kommentarer. HR vil indstille til repræsentantskabet, at årsberetningen fremover 
accepteres udsendt i elektronisk form og ikke via post pga. de store forsendelsesomkostninger. 
 
Ad 2) JK fremlagde fakta for den ekstraordinære store indsats indenfor dommerområdet i 2016. Der var fin 
tilfredshed med de forskellige tiltag, der allerede er sat i gang. Man gennemgik mål og handlingsplaner for 2017, 
hvilket betød en god drøftelse og forslag til udmøntning. 
 
Ad 3) Der skal udarbejdes nye SMART mål for unionen. Man var enige om, at disse skal tage udgangspunkt i de 6 
SHIO’er (hovedindsatsområder). Man bad DA og JK om at komme med et udspil til næste møde. 
 
Ad 4) På baggrund af indstilling udarbejdet af JK besluttede man at tiltræde forslaget. Man fandt det urimeligt, at 
virksomheder fra omegnskommunerne optager baneplads i Valby og Kløvermarken. Der fremsendes i første omgang 
skrivelse til Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning. 
 
Ad 5) Der var modtaget et revideret forslag, som med få bemærkninger kunne tiltrædes.  
 
Ad 6) Der var fremsendt en oversigt over slutkampe og pokalfinaler, hvor det forventes at en repræsentant fra 
bestyrelsen vil være til stede. Man bad JK om at tage punktet med på dagsorden til mødet i april. 
 
Ad 7) HR orienterede kort fra DBU og FLU. Aktiviteterne siden sidste bestyrelsesmøde var begrænset grundet jul og 
nytår. DA orienterede fra FLU’s organisationsudviklingsproces, hvilket afstedkom en længere drøftelse.  
JG anførte, at et af de steder, hvor man har erfaring fra at sammenlægge politiske organer er i forbindelse med 
kommunalreformen, og en af de udfordringer ved kommunalreformen, som er blevet fremhævet, har været, at 
lokalpolitikerne mister kontakten og forståelsen for lokalmiljøet, når kommunerne bliver større".  
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TI gav en up date på arbejdet i DBU Københavns ungdomsudvalg, og foreslog at sammensmelte gruppen med 
børneudvalget til børne- og ungdomsudvalget. HR kontakter MH, som ikke var til stede grundet ferie. 
KD orienterede om seneste nyt indenfor dommerudvalget herunder indrangeringen.  
 
Ad 8) HR orienterede fra en række møder.  
 
Ad 9) JK meddelte, at Ian Pedersen er ansat som ny BDFL konsulent. 
Christian Peytz fra Jægersborg Boldklub er udpeget til den nye breddefutsalgruppe. 
Københavns kommune ønsker en udredning af ventelisteproblemerne i de københavnske idrætsklubber. 
Undersøgelse vil tage udgangspunkt i svømme- og fodboldklubber. 
 
Ad 10) JG modtag et gavekort fra bestyrelsen i anledning af hans 40 års fødselsdag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


