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DBU Københavns Bestyrelse

Referat af bestyrelsesmødet
Dato: torsdag den 21. februar 2019 kl. 17.00
Sted: DBU København

Dagsorden:
0. Sager til drøftelse (Alle – 60 min.)
a) FLU reformarbejdet
- Opfølgning på reformmødet med formændene
- Mail fra JG, LS og TI
- Status ”Øst arbejdsgruppen”
b) Bestyrelsesarbejdet i DBU København
- Kompetencer
- Opgaver
- Organisering
1. Sager til beslutning
a) DBU Københavns Repræsentantskabsmøde 2019 (CK, alle – 15 min.)
- Valg ifølge lovene
- Oplæg fra JG, LS og TI vedr. formål med reformen
- Køreplan for eftermiddagen/aftenen
b) DBU’s repræsentantskabsmøde i Horsens (DA – 5 min)
- Valg af repræsentanter
- Valg af spor
- Praktik
c) Datoplan for bestyrelsesmøder i 2019 (CK/JK – 5 min)
- Godkendelse af møderækkefølge m.v.
d) Årsregnskab til underskrift (JK – 10 min)
- Protokollat
e) Ansøgning om DBU København guldemblem (JK – 5 min.)
- 2 ansøgninger modtaget fra medlemsklub
f) Overgangsordning 2. Division / Danmarksserien (JG- 5 min)
- Høringssvar
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2. Hængepartier (CK – 5 min)
- Bestyrelsens ”To-Do-Liste”

3. Orientering fra FLU, DBU, m.fl. (CK, DA - 10 min.)
a) FLU / DBU Bredde
b) DBU
REFERAT:
Ad 0 Sager til drøftelse
a) Man drøftede reformmødet med klubformændene. Mødet viste tydeligt, at der er et behov for, at bestyrelsen
politisk klart redegør for, hvorfor man arbejder for en reform. Det var man enige om, at bestyrelsen ikke formåede
på mødet, hvilken de til tider meget kritiske spørgsmål og efterfølgende dialog tydeligt viste.
JG redegjorde for seneste status i ”Øst-arbejdsgruppen”
b) Punktet udskudt til et kommende møde.
Ad 1 Sager til beslutning
a) Dette punkt blev udskudt til behandling søndag den 24. februar 2019, hvor bestyrelsen kunne være fuldtalligt til
stede. Bestyrelsen besluttede efter en længere drøftelse at opstille JG til ny næstformand, idet der skal fuld fokus på
reformprocessen, herunder især kommunikationen og inddragelse af klubbernes synspunkter. DA foreslås som
fortsat medlem af bestyrelsen. Man var vidende om at 3 personer opstiller til valg ved kommende
repræsentantskabsmøde. En køreplan for mødet blev godkendt.
b) Der var få kommentarer. Bestyrelsen besluttede at Keld Jørgensen, Jørgen Andersen og Lone Falsig
repræsenterede DBU København. JK deltager som substitut som LS, mens TI ikke havde mulighed for at deltage i
repræsentantskabsmødet om søndagen. De københavnske repræsentanter kører i bus sammen med DBU Sjælland
og DBU Lolland-Falsters deltagere.
c) Bestyrelsen gennemgik den foreslåede datoplan. Man bad JK om at indkalde møderne primært som
torsdagsmøder.
d) Revisionsprotokollatet var fremsendt til bestyrelsesmedlemmerne inden mødet og blev gennemgået samt
underskrevet af alle.
e) Der var modtaget 2 ansøgninger fra samme klub om henholdsvis tildeling af DBU Københavns guld- og
sølvemblem. Begge ansøgninger blev godkendte. JG overrækker.
f) Punktet blev udskudt.
2) Hængepartier
Punktet blev udskudt
3) Orientering fra FLU, DBU m.fl.
CK redegjorde for det nye samarbejde i Idræts Forum København, hvor DGI Storkøbenhavn også deltager. Der er
indgået en udvidet aftale med DGI Storkøbenhavn, som betyder at Søren Hemmingshøj fortsat vil kunne arbejde
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strategisk i kommunearbejdet i alle DBU Københavns kommuner, og i noget omfang i tæt samarbejde med både DIF
og DGI Storkøbenhavn med fokus på Københavns Kommune.
YIH ønskede ifm. ”Projekt P” indenfor pigeindsatsområdet en tilkendegivelse fra bestyrelsen ift. at indgå en formel
aftale med FC København, som har tilbudt at stille med instruktører. Hvis alle øvrige eliteklubber får mulighed for
byde ind på opgaven på samme vilkår, så bestyrelsen ingen problemer i dette skridt.

