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Referat fra DBU Københavns bestyrelsesmøde 
 
Dato: mandag den 9. april kl. 19.00 
Sted: DBU København 
 
Dagsorden: 
 

1. Sager til beslutning  
a. Forberedelse af FLU’s bestyrelsesmøde 10 april, herunder: (CK, JG – 15 min.) 

i. Status på arbejdet i FLU’s reformgruppe (møde 4 april) 
ii. Indstilling rekruttering/fastholdelse af kvindelige dommere (HR, KD – 5 min.) 

iii. NSV. Træneren er nøglen (10 min. – alle) 
b. Pay & Play  (JK – 10 min.) 

i. Projekt, Indstilling  
c. Opfølgning på bestyrelsens strategiseminar (CK – 60 min.) 

i. Planlægning af bestyrelsesmøderne 
d. DBU Københavns Forretningsorden for bestyrelsen (CK – 5 min.) 

i. Ændring 
ii. Valg af forretningsudvalg 

 
2. Sager til drøftelse (JG, JK – 15 min.)      

a. Afvikling af turneringerne  
i. Dårlige vejr- og bane forhold 

ii. Konsekvenser af strejke/lockout på det offentlige område 
 b.         iii.   Skrivelse fra Jesper Møller, DBU.  

 
3. Orientering fra FLU, DBU mv. (alle – 15 min.)     

a. FLU 
b. DBU 
c. Møde om BDG økonomi og forretningsgange 
d. SU-møde med DBU Sjælland om bl.a. turneringsforhold 
e. Orientering fra administrationen 

 
4. Eventuelt 

 
 
Referat: 
 
1. Sager til behandling 
 
a. Forberedelse af FLU bestyrelsesmøde 10. april. 
i. CK orienterede om seneste udvikling herunder en række principielle drøftelser, som skal drøftes yderligere før 
der kan overvejes konkrete løsninger. 
ii. Punktet udgik, da indstillingen vil blive hjemvist til behandling i LU chefgruppen. 
iii. Der var en længere drøftelse af NSV med udgangspunkt i ”Træneren er nøglen”. Man var enige om, at der 
mangler en klar samlet vision for breddefodbolden set i lyset af den store investering. Alle fandt hele 
processen/fremgangsmåden i projektet for ugennemsigtig, og vanskelig at følge med i, hvilket gør det vanskeligt at 
tage ejerskab. 
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b. Pay & Play 
i. JK redegjorde for administrationens indstilling. Efter en drøftelse kunne bestyrelsen tilgå forslaget om en 
investering på kr. 100.000,- under forudsætning af projektet fondsøges og/eller alle muligheder for alternativ 
finansiering og personaleresurser undersøges grundigt. 
 
c. Opfølgning på bestyrelsens strategiseminar 
i. Der var fremsendt en række dilemmaer ift. planlægning og afvikling af ordinære bestyrelsesmøder og 
nuværende praksis. På baggrund af disse besluttede man, at 2-3 møder årligt skal afholdes om morgenen inden folk 
skal på arbejde. Ingen møder udover det årlige strategimøde afholdes i weekends. Der fastsættes generelt et par 
ekstramøder/reservemøder i årsplanlægningen. Bestyrelsens kvarter afholdes ved hvert andet møde i forlængelse af 
det ordinære møde. Alle forhold skal medtages i og ses som en integreret del af bestyrelsens årshjul.  
 
d. DBU Københavns forretningsorden for bestyrelsen 
i.  Der var fremsendt en indstilling om ændringer i DBU Københavns forretningsorden for bestyrelsen. De 
foreslåede ændringer blev vedtaget.  
ii.  CK, DA og HR blev valgt til forretningsudvalget.  
 
2. Sager til drøftelse 
 
a. Afvikling af turneringerne 
i.  JK gav en aktuel status på turneringsstarten, som har været hårdt ramt af aflysninger grundet vejret. Det er 
stort set lykkedes, at få alle kampe genfastsat, nogle kampe på lidt anderledes tider end vanligt. Alle kunstgræsbaner 
er taget i brug. Flere bestyrelsesmedlemmer roste på baggrund af tilbagemeldinger fra klubledere administrationens 
indsats. 
 
ii.  JK orienterede om situationen i tilfælde af en storkonflikt rammer landet i uge 17. Administrationen har været 
i dialog med alle kommuner og spillesteder. En storkonflikt vil også påvirke den københavnske fodboldturnering. 
 
b. Henvendelse fra DBU’s formand 
i.  CK havde modtaget en henvendelse fra DBU’s formand, Jesper Møller, som ønsker at deltage ved et 
bestyrelsesmøde i løbet af foråret. Forslaget blev vel modtaget og nogle emner til drøftelse blev vedtaget. CK retter 
henvendelse til Jesper Møller, og foreslår mødet i maj måned. 
 
3. Orientering fra FLU, DBU mv. 
 
a. FLU 
CK orienterede kort. Ikke de store udfordringer siden seneste møde jf. dog punkt 1 
 
b. DBU 
CK orienterede om seneste nyt. Herunder voldgiftssagen med DFU og det kommende bestyrelsesmøde den 21. april. 
 
c. Møde om BDG økonomi og forretningsgange 
KD orienterede fra mødet med Bent Clausen og Morten Rask Thomsen angående BDG. Der er aftalt et møde efter 
sommerferien med deltagelse af personer, som arbejder med dommerområdet. Der blev udvist forståelse for DBU 
Københavns synspunkter på nogle områder. På andre områder var man langt fra hinanden. 
 
d. SU møde med DBU Sjælland 
JK orienterede fra SU-mødet med DBU Sjælland, hvor Jørn Hedengran og Jens Erik Jensen deltog. Fra DBU København 
deltog JG foruden JK. Eventuelle misforståelser angående fællesturneringerne blev ryddet af vejen, og på trods af et 
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markant flertal af de tilstedeværende klubber ved DBU Københavns klubmøde den 20. marts måned ikke ønskede 
fællesturneringer, havde JG understreget at der ingen planer er om ændringer for nuværende. 
 
E. Orientering fra administrationen 
JK meddelte, at der skal findes et politisk udpeget medlem til DBU’s kommunegruppe. Det er vigtigt.  
Klubberne på Kløvermarken har rettet kritik af Københavns Kommunes banefordeling, da kunstgræsbanerne primært 
er tildelt DAI og firmasporten. Det har givet udfordringer i april måned, da klubberne ikke har været i stand til at træne. 
Der opfølges op overfor Københavns Kommune. 
Der er møde i formandsklubben mandag den 16. april. FLU’s organisationsudvikling er et emne på dagsorden. JG har 
ikke mulighed for at deltage i mødet.  
 
4. Eventuelt 
 
CK efterlyste bestyrelsens ”To-Do-Liste, som ikke har været på dagsorden ved de seneste møder. 
HR meddelte, at Hans Natoft erstatter Thomas Bach som DIF’s repræsentant i Idrætsforum Københavns styregruppe, 
da Thomas Bach er blevet ansat i Københavns Kommune. 
Man besluttede at indkalde til nyt bestyrelsesmøde den 19. juni. 
 
 


