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DBU Københavns Bestyrelse

24. maj 2019

Referat af bestyrelsesmøde
Dato: torsdag den 9. maj 2019 kl. 17.00
Sted: DBU København
Afbud: Morten Høgsdal
Dagsorden:
1. Sager til beslutning
a) Bestyrelsesarbejdet i DBU København (CK, alle – 30 min.)
- Kompetencer
- Opgaver
- Organisering
2. Sager til drøftelse
a) FLU reformarbejdet (JG, LS - 60 min.)
- Mandatfordeling DBU Bredde
- Styregruppemøde
- DBU Bredde Bestyrelsesmøde 14. maj
- Reformarbejdet i øst
b) Fælles arrangement bestyrelse/personale (JG, JK – 10 min.)
3. Orientering fra FLU, DBU, mv. (alle - 10 min.)
a) DBU Bredde
b) DBU Breddeudvalg
- høringssvar Herre DS/DM
c) Udvalg & Faggrupper
c) Administrationen
4. Bemærkningspunkter
a) Opretholdelse af særaftale vedr. spillefrie dage
5. Eventuelt

Referat
Ad 1)
CK meddelte, at det pga. påske, ferie og travlhed med især reformarbejdet ikke havde været muligt at implementere
den arbejdsform, som bestyrelsen havde aftalt på bestyrelsesmødet i april.
Bestyrelsen besluttede at man inden næste møde den 12. juni får igangsat arbejdet, og får afholdt de første møder i
de nedsatte arbejdsgrupper.
JK havde opdateret oversigten med initiativer på baggrund af bestyrelsen seminar. Man vedtog at følge op
dilemmaerne/udfordringerne ved de 2 kommende bestyrelsesmøder i juni og august måned.
Ad 2)
a) Der var en længere drøftelse af reform-arbejdet. Herunder orientering fra møder i øst-arbejdsgruppen og
styregruppen. Man konstaterede, at der fortsat udestår et stort arbejde og der i høj grad er behov for fremdrift og
afklaring på flere områder inden det fortsatte arbejde kan igangsættes, og at denne fremdrift måtte sikre af
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formændene, idet mange beslutninger strandede her. JG meddelte, at indtil videre er arbejdsgrupperne sat på
”hold”.
Man bad CK at sætte sig sammen med de øvrige øst-formænd, og komme med en klar retning og afklaring for
reformarbejdet inden sommerferien.
b) JG og JK havde fremsendt forslag om et fælles arrangement med personale og bestyrelse med fagligt og socialt
indhold. Det kunne være i stedet for bestyrelsens eget sociale arrangement. Efter en drøftelse besluttede
bestyrelsen at fastholde det planlagte bestyrelsesarrangement den 30. august, og i stedet finde en ny dato til fælles
arrangementet med personalet i løbet af september/oktober måned. TI, YIH og JK blev valgt som tovholdere.

Ad 3)
a) CK orienterede om kommende møde i DBU Bredde Bestyrelsen den 14. maj. Reformen bliver igen et væsentligt
tema ved mødet, men emner som klubskifter for børne/pigespillere, DFU samarbejde og opdatering af
turneringsreglementer er på dagsorden.
b) DA orienterede fra seneste møde i DBU’s breddeudvalg, hvor bl.a. udviklingen i medlemstallene havde været
genstand for en drøftelse herunder betydningen af indførelsen af fodboldpas. Desuden havde udvalget drøftet det
udsendte materiale med et forslag til ændring af propositionerne for herre DM 20/21. Der er mulighed for
høringssvar. Bestyrelsen besluttede at lade DBU Københavns turneringsudvalg komme med et forslag til et
høringssvar.
c) KD orienterede fra seneste møde i Breddedommergruppen, som har fået ny formand i Henrik Funder fra DBU
Sjælland.
TI meddelte at aftalen med FC København, Skjold og Nørrebro United på børnefodbold-området er på plads.
Pressemeddelelse udsendes i løbet af de kommende uger.
TI meddelte, at han havde meldt afbud til et møde i Frivillighedsgruppen, og gerne så at en anden kunne overtage
hans plads i gruppen.
DA orienterede fra seneste udvikling i gebyrsagen i Københavns Kommune. Der er fortsat ingen endelig afklaring på
området, men der arbejdes intensivt på at sikre de bedst mulige vilkår for medlemsklubberne, og det blev sikret, at
også klubber med kun seniorhold blev inddraget i det videre arbejde.
YIH udtrykte tilfredshed med stigningen i antallet af pigespillere og orienterede om ”spillerfiskeri”, som en stor
udfordring i pigefodbolden, og som desværre rammer flere klubber så hårdt, at de må lukke hele hold. YIH efterlyste
handlinger. Bestyrelsen bemærkede, at hvis det var tanken, at den midlertidige pigegruppe kan tage sager op ad
hoc, bør det overvejes at nedsætte gruppen som et fast udvalg.
Ad 4)
JIF Hakoah’s særaftale, som betyder at klubben i weekends kun kan afvikle turneringskampe om søndagen og ikke
fredage og lørdage blev efter henvendelse fra turneringsafdelingen drøftet.
Ad 5)
KD orienterede om nogle udfordringer ved Sundby Boldklubs 1. herreseniorkampe.
JG foreslog, at alle udvalgsmedlemmer inviteres til et fælles-arrangement. Emnet behandles igen ved et kommende
bestyrelsesmøde.

