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DBU Københavns Bestyrelse                                                                                                                                  20. juni 2018 
 
Indkaldelse til bestyrelsesmøde 
 
Dato: mandag den 13. august kl. 17.00 
Sted: DBU København 
Til stede: CK, HR, DA, YIH, LS, JG, TI 
Ikke til stede: MH, JG 
Gæster: Lene Kryger, Ulrich Ammundsen og Marie Schytte Krabbe under pkt. 1 
 
Dagsorden: 

1. Tema drøftelse 

a) EURO 2020. Præsentation v/Lene Kryger (Alle – 60 min.) 

- Endvidere deltager Ulrich fra EURO2020 og Marie fra Københavns kommune                         

2. Sager til beslutning 

a) Valg af DBUK EURO2020 organisation & økonomi (CK- 10 min) 

- Udkast vedlagt til åben drøftelse. Kan naturligvis ændres efter pkt. 1. 

b) Kvindekommissionens rapport. Høringssvar 1. september (YIH/LS - 10 min.) 
 
c) Brønshøj Boldklubs klage pba. afgørelsen i Appelsag APP06-18 
  
3. Sager til drøftelse 

a) FLU Reform status (JG/LS – 10 min.) 

- lokal arbejdsgruppe / København 

- Reformgruppe Øst 

- Seminar 9 september i Aarhus 

b) FLU/DBU Bredde bestyrelsesmøde 14. august 2018, herunder (CK – 10 min) 

- Licensmanual 

- NSV Breddefodbold 

- Frivillighed, indstillinger 

4. Orientering fra FLU, DBU, mv. (Alle - 10 min.) 

a) FLU 

b) DBU 
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c) Formandsklubben. 

d) Udvalgene 

e) Status økonomi. DBU København 

5. Kommunikation fra dagens møde (5 min.) 

6. Eventuelt (5 min.) 

 

Referat: 

1 Temadrøftelse 

1a) EURO 2020. Lene Kryger og Ulrich Ammundsen fra DBU og Marie Schytte Krabbe fra Kultur og Fritidsforvaltningen 
præsenterede de foreløbige planer for EM-værtskabet i København i 2020. DBU’s vision for slutrunden og den varige effekt af 
eventen samt Københavns rolle som host city blev præsenteret, ligesom outreach-programmet og aktiveringsindsatsen i forhold 
til de københavnske klubber. Marie fra Københavns Kommune redegjorde for deres tanker omkring outreach-programmets tre 
spor, football for all, equal game og football with an edge, og de underliggende indsatser for forenings- og medlemsudvikling, 
facilitetsudvikling samt frivillighed.  

 

2. Sager til beslutning 
 
2a Valg af DBUK EURO 2020 organisation. DBU Københavns bestyrelse besluttede på baggrund af præsentationen og drøftelserne 
omkring EURO2020 at nedsætte en administrativ arbejdsgruppe, der skal understøtte forberedelserne i København, især omkring 
outreach-projektet. Derudover nedsættes en politisk følgegruppe, der skal koordinere og sparre med den administrative gruppe. 
 
2b) Kvindekommissionens rapport. YH og LS redegjorde for DBU Københavns høringssvar, hvor man har forholdt sig til 
kvindekommissionens rapport og effekten heraf. DBU Københavns bestyrelse savner mere indhold og et stærkere signal i forhold 
til breddefodbolden, hvis denne skal være en bærende kraft i forhold til en stærkere elite. Samtidig glæder man sig over det øgede 
fokus på pige- og kvindefodbolden, som er en konsekvens af gruppens arbejde. Høringssvar blev godkendt, idet Dan foretager 
redaktionelle ændringer.  
 
2c) Brønshøj Boldklub klage pba. Appeludvalgssag. I Appelsag APPP06-18 finder Bestyrelsen, at adgangen til at fortolke 
Turneringsreglement jf. DBU Københavns loves §16.9 gælder Bestyrelsen i sin egenskab af ”lovgivende myndighed”, men den kan 
ikke anvendes til at ændre en konkret afgørelse af en sag, truffet af Appeludvalget som ”dømmende myndighed”. DBU 
Københavns bestyrelse besluttede at Brønshøj BK kan appellere deres sag til DBU jf. Turneringsreglementets §46.9.  
 
 
 
3. Sager til drøftelse 
3a) FLU Reform status. LS gav en kort status på arbejdet i den lokale arbejdsgruppe og reformgruppe øst. Sidstnævnte samles for 
første gang den 20. august forud for et heldagsseminar den 26. august i København. Output præsenteres til seminar for alle 
bestyrelsesmedlemmer i Århus den 9. september.  
 
3b) DBU Bredde bestyrelsesmøde 14/8. CK orienterede om den nye licensmanual, hvor DBU København har indsendt sine 
bemærkninger. Bestyrelsen drøftede generelt NSV og breddefodbolden, hvor bestyrelsens holdning er, at de overordnede 
ambitioner og strategier skal være på plads før man iværksætter nye tiltag, så det sikres at tiltagene understøtter den overordnede 
strategi. 
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Desuden drøftede bestyrelsen indstillingerne til en frivillighedsstrategi, som bestyrelsen fandt positive. Der var dog en bekymring 
for de praktiske konsekvenser i forhold til ressourcetræk, og om behovet for at igangsætte alle initiativer samtidigt. CK vil tage 
bemærkningerne med til mødet i DBU Bredde.  
 
 
4. Orientering 
 
AD 4A) Intet at bemærke.  
 
AD 4B) Intet at bemærke. 
 
AD 4C) Intet at bemærke.  
 
AD 4D) Morten Høgsdal havde bedt om at blive fritaget fra sin opgaver i B&U udvalget. Tobias Ilum fortsætter som formand for 
udvalget. 
 
AD 4E) CK kom med en kort status. Opfølgning på kommende bestyrelsesmøde. 
 
AD 5) Intet at bemærke.  
 
AD 6) Intet at bemærke 
 

 


