
 
 

DBU København 

 

.  
     

 Ved Sporsløjfen 10. Tlf.  : 3927 7144   mand-tors. 12:00 – 16:00, fred. 12:00 – 15:00. 

 2100 København  Ø. Fax : 3927 7244  
 www.dbukoebenhavn.dk E-mail : info@dbukoebenhavn.dk   

  

DBU København 

 
DBU Københavns Bestyrelse                                                                                                                                    
 
Referat af bestyrelsesmøde 
 
Dato: onsdag den 12. juni 2019 kl. 17.00 
Sted: DBU København 
Til stede: Alle 
Gæster: Henrik Selch (punkt 1a) 
 
 
Dagsorden: 
 
1. Sager til beslutning 
 
a) E-fodboldskoler i København (JK, HS – 15 min.) 
- Indstilling til vedtagelse 
 
b) Gentofte Fodbold Akademi (JK, TI – 15 min.) 
- Indstilling  
 
c) Bestyrelsesarbejdet i DBU København (CK, alle – 15 min.) 
- Opfølgningspunkter fra bestyrelsesseminar med deadline i juni 
 
2. Sager til drøftelse  
a) DBU Bredde reformarbejdet (CK - 45 min.) 
- Status siden sidst, DBU Bredde bestyrelsesmøde 20. juni 
 
b) Gebyrsagen i Københavns Kommune (DA – 20 min.) 
- Status siden sidst.  
 
3. Orientering fra FLU, DBU, mv. (alle - 15 min.) 
 
a) DBU Bredde – herunder bestyrelsesmøde 20. juni (udover 2a) 
 
b) DBU Breddekomite – herunder fællesmøde med Prof.komite/Bestyrelse 23. juni 
 
c) Udvalg & Faggrupper 
 
d) Administrationen 
 
4. Bemærkningspunkter 
 
a) Status Euro 2020 
 
b) Status Økonomi  
 
c) DBU’s bestyrelse – jf. CK-notat 28. maj 2019 
 
5. Eventuelt 
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REFERAT 
 
Ad 1a) HS fremlagde en indstilling, med et tilbud om i samarbejde med Københavns Kommune at etablere efodbold-
skoler m.m. i København. Et pilotprojekt planlægges i uge 32 i Grøndahl Multicenter. Bestyrelsen var positive overfor 
tankerne, og der arbejdes videre med projektet, efodbold bliver under alle omstændigheder en vigtig del af EURO 
2020.  Man bad JK og HS om at fremsende en ”tidslinje” med nøjagtig angivelse af indsatser, udfordringer og 
målepunkter for projektet. 
 
Ad 1b) Bestyrelsen drøftede forholdet og udbad sig yderligere oplysninger, hvorfor det blev besluttet at JK undersøger 
nærmere og indkalder klubben til et møde. 
 
Ad 1c) Bestyrelsen gennemgik oversigten med opfølgningspunkterne fra seminariet.  Man besluttede at alle 
udeståender søges afklaret på august måneds bestyrelsesmøde samt ved weekendmøder i løbet af efteråret. Et udkast 
til revideret forretningsorden blev vedtaget. 
 
Ad 2a) CK orienterede om seneste udvikling i DBU Bredde reformprocessen, og meddelte at man fortsat søger at skabe 
en afklaring, men måtte konstatere at der fortsat er områder, hvor unionerne ikke er enige. Der arbejdes på at finde 
en løsning på kommende DBU Bredde bestyrelsesmødet den 20/21. juni  med fokus på en samlet løsning, og en fælles 
opbakning, som alle nuværende lokalunioner kan ses sig ind i.  Det blev endvidere oplyst, at processen siden april 2019 
har været varetaget af formændene for lokalunionerne uden inddragelse af øvrige bestyrelsesmedlemmer fra 
lokalunionerne. Arbejdet i ”øst-arbejdsgruppen” afventer at formændene når til enighed. Bestyrelsen fremhævede, 
at det var afgørende at formændene fandt en samlet løsning hurtigst muligt.  
 
Ad 2b) Kultur- og fritidsudvalget har besluttet at indføre gebyrer ved lån af kommunens idrætsfaciliteter med 
udgangspunkt fra efteråret 2019. Bestyrelsen fandt at det ærgerligt, at der ikke kunne findes en anden løsning, som 
fritog den organiserede idræt. Man konstaterede, at på trods af arbejdet hermed fra både DBU København og DGI 
Storkøbenhavns side, så var det ikke lykkedes at komme igennem med sine budskaber. Bestyrelsen blev informeret 
om, at der er nedsat en ”gebyrgruppe”, som skal følge udviklingen tæt, og her vil DBU København bi drage. 
 
Ad 3a) CK orienterede om de emner, som skal behandles på DBU Bredde bestyrelsens kommende møde ud over 
reformen. 
 
Ad 3b) CK orienterede om seneste udvikling herunder kommende fællesmøde, som afholdes i forbindelse med U21’s 
deltagelse i EM. 
 
Ad 3c) Intet at bemærke 
 
Ad 3d) Seneste nyheder udsendt via mail. 
 
Ad 4a) JK havde fremsendt en status på arbejdet i ”Outreach-gruppen” herunder et udkast til en række aktiviteter. 
Dette gav ikke anledning til væsentlige kommentarer. 
 
Ad 4b) JK havde fremsendt en status på unionens økonomi med et pt. forventet årsresultat. Dette gav ikke anledning 
til kommentarer. 
 
Ad 4c) CK havde fremsendt et notat, som samlede op på den seneste udvikling ifm. nedsættelse af komiteer og udvalg 
m.v. i DBU og DBU Bredde. Dette gav anledning til en længere drøftelse, og bestyrelsen fandt at processen overfor 
klubberne ikke er gennemsigtig. JG påpegede, at de københavnske forbehold for ”dobbeltkasketter” bestemt ikke slår 
igennem, klubberne kan ikke skelne om man sidder på et DBU København mandat eller ej. Hvornår vælges man som 
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privatperson hhv. DBU København repræsentant fremgår ingen steder. Bestyrelsen fandt det vigtigt, at DBU 
Københavns bestyrelse er inde over valgene ift. de københavnske repræsentanter. Er det den rigtige person med de 
rigtige kompetencer. Kan arbejdet i DBU have negativ effekt for tidsforbruget i DBU København er et 
vurderingsspørgsmål ift. den enkelte, og om vedkommende har de rette kompetencer i forhold til, hvad DBU 
København finder relevant. 

 XXXX - SOM AFTALT PÅ BESTYRELSESMØDET – SÅ SKRIVER CK HER LINJERNE - XXXX 
 
 
 


