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DBU Københavns Bestyrelse                                                                                                                                 20. august 2019 
 
Referat af bestyrelsesmødet 
 
Dato: torsdag den 15. august 2019 kl. 17.00 
Sted: DBU København 
Til stede: Alle 
Gæster: Dan og Sofie (punkt 1a) 
 
 
Dagsorden: 
 
1. Sager til beslutning 
a) Kommunikationsstrategi (DP/SR - 30 min.) 
- Oplæg og indstilling til vedtagelse 
 
 
2. Sager til drøftelse  
a) DBU Bredde reformarbejdet (CK - 30 min.) 
Status siden mødet den 9. juli på baggrund af følgende: 
- Orienteringer fra CK á 17. og 29. juli 
- Opfølgning og orientering fra mødet den 12. august. Materiale modtaget 8 august vedlagt 
- Opfølgning fra mødet den 14. august mellem de 4 øst formænd 
- Opfølgning på DBUK-bestyrelsesmødet den 26. juni 
 
b) Formandsklubben i efteråret 2019 (Alle – 15 min.) 
- Forberedelse af mødet den 30. september (strategi for fodbolden i København) 
- Aftaleproces for bestyrelsens deltagelse i formandsklubbens tur til München 
- Fremtidigt samarbejde med formandsklubben om strategiske emner 
 
 
3. Orientering fra DBU, udvalg mv. (alle - 15 min.) 
a) DBU Bredde 
b) DBU Bestyrelse 
c) Udvalg & Faggrupper 
d) Administrationen 
 
 
4. Bemærkningspunkter (CK/alle 30 min.) 
a) Bestyrelsesarbejdet i DBU København 
- Bestyrelsesarbejdet i DBU København efterår 2019 
- Forberedelse (indledning) af repræsentantskabsmødet februar 2020 
- Sammenhæng til DBU Bredde reformprocessen 
- Drøftelse af fremtidige kompetencebehov i bestyrelsen 
- Status på opfølgningspunkter fra bestyrelsesseminariet i juni. Opdateret 
 
b) Udvalgs- og faggruppemedlemmerne 
- Arrangement/ instilling 
 
c) Udbetaling af skattefri godtgørelser 
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- Indstilling 
5. Eventuelt 
 
 
REFERAT: 
 
Ad 1a) Dan og Sofie fremlagde et udkast til DBU Københavns kommende kommunikationsstrategi, hvor fokus bliver 
klubnær kommunikation, politisk kommunikation og anvendelse af SoMe. Der var efterfølgende en række 
kommentarer og spørgsmål fra bestyrelsens medlemmer, som roste oplægget, som for den klubnære del kunne 
godkendes. Bestyrelsen bad om et nyt strategisk oplæg på omkostningerne og konsekvenser ved at styrke den 
politiske kommunikation yderligere. Dan og Sofie arbejder videre med opgaven herunder målsætning. 
 
Ad 2a) CK orienterede fra de seneste møder og bestyrelsen havde efterfølgende en grundig drøftelse af 
reformprocessen i DBU Bredde. 
 
Det er fortsat bestyrelsens vurdering, at det nuværende indhold og manglende fremdrift i afklaringerne indebærer 
en betydelig risiko for, at der ikke vil kunne opnås tilslutning til reformen, når den forelægges de københavnske 
klubber. Dette er bestyrelsen fortsat ikke tilfreds med. 
 
Bestyrelsen vedtog at følge fremdriften i reformen tæt, idet følgende kriterier lægges til grund for bestyrelsens 
vurdering: 
 
  *   At reformen færdiggøres inden for rammerne af ”Det nye DBU Bredde - Nært og Nationalt” dateret 14. juni 2018 
samt notat fremsendt af lokalunionerne øst for Storebælt, dateret 6. juni 2019. 
  *   At den nuværende tidsplan respekteres og at der ikke sker yderligere forsinkelser. Bestyrelsen finder det stærkt 
bekymrende, at der ikke er fundet løsninger endnu, og den betydning det har for at klubberne kan stemme om 
reformen på et tilstrækkelig oplyst grundlag. 
  *   At den samlede løsning vurderes at være en styrkelse af Dansk Breddefodbolds organisation på alle tre niveauer 
– nationalt, regionalt og lokalt. 
 
De 4 ”øst-formænd” har besluttet at genetablere en politisk styregruppe med deltagelse af formænd og 
næstformænd. Arbejdet starter hurtigst muligt. 
 
Ad 2b) Der var fra formandsklubbens styregruppe fremsendt et udkast til en dagsorden forud for mødet den 30. 
september. Temaerne er fodboldpolitiske satsninger og temaer samt prioriteringer. Bestyrelsen fandt emnerne 
spændende men også ”tunge”, som kræver en del forberedelse. Man fandt det derfor vigtigt, at bestyrelsen får 
sammensat det rigtige hold til mødet, som kan bidrage og kvalificere diskussionen og som vil være i stand til at 
besvare klubbernes spørgsmål. I denne sammenhæng bad bestyrelsen MH, YIH og JK om at færdiggøre og kvalificere 
et oplæg, som skal sætte alle igangværende initiativer og projekter ind i et strategisk perspektiv, i første omgang til 
brug for drøftelser på bestyrelsesmødet den 17. september. Stillingtagen til deltagerkreds foretages ved samme 
møde. 
 
Programmet for formandsklubbens tur til München er ikke endeligt fastlagt, men kommer på plads i løbet af 
september, hvilket er tids nok til at bestyrelsen forventeligt kan blive orienteret inden kommende bestyrelsesmøde. 
Udgangspunktet er, at 2 bestyrelsesmedlemmer deltager, og hvem det bliver afgøres når dagsorden til mødet er 
kendt. Skal der pga. praktiske forhold gives besked inden mødet den 17. september, så har CK og JG mandat til at 
beslutte, hvem der deltager fra bestyrelsens side. 
 
Ad 3a,b,c,d) 
a) Punktet udgår – orientering fandt sted under punkt 2a. 
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b) CK redegjorde for valg til DBU’s komiteer og poster i UEFA. DBU har afsluttet processen omkring 
sammensætningen af de nye komitéer og udvalg samt placeringer i UEFA. Bestyrelsen fandt ikke processen for 
transparent og drøftede unionens deltagelse ud fra en rækker principper og overvejelser, som bl.a. handler om, at 
der i den nye organisering ikke bør være ”dobbeltposter” i den forstand, at den samme person kommer til at være 
inddraget i den samme beslutning mere end én gang. Bestyrelsen kunne konstatere, at der ikke er umiddelbar 
opbakning til DBU Københavns synspunkt. HR er blevet genvalgt til UEFA post, på trods af ønske om det modsatte. 
c) Intet nyt 
d) JK meddelte, at der ikke skal betales baneleje til Københavns Kommune før end fra 1. april 2020. Det gælder også 
klubberne. Der er store udfordringer med kommunens bookingsystem, det er pt. ikke muligt at få en oversigt over 
DBU Københavns baner, ligesom der er en lang række dilemmaer som kommunen ikke har tænkt på i 
retningslinjerne. Området har fuld fokus frem mod kommunens deadline den 1. september.  
 
Det forventede årsregnskab tegner til at blive væsentligt ringere end forventet. Årsagerne er kendte, og der arbejdes 
nu målrettet af Sten Axelsen og JK’ på en økonomiske ”genopretningsplan”, som indebærer en række besparelser. 
 
Der er pr. dags dato modtaget 175 ansøgninger til den ledige stilling. (efter deadline den 16. august var tallet vokset 
til 226). 
 
Orientering jf. punkt 3d er efterfølgende eftersendt skriftligt. 
 
Ad 4a,b,c 
a) Da tiden var fremskreden og en del af punkter allerede blev behandlet under punkt 2a valgte man at udskyde 
dette punkt til bestyrelsesmødet den 7. oktober. 
b) Man besluttede at afsætte et større beløb til et fællesarrangement for udvalgs- og faggruppemedlemmer på 
næste års budget.  
c) JK havde undersøgt forholdet nærmere hos både DGI og DIF, og påpegede at DBU Københavns revisor ifm. 
seneste årsregnskab havde bemærkninger i protokollatet. Bestyrelsen kunne ikke godkende anbefalingen fra JK, og 
bad om at udbetaling af restbeløbet. 
 
Ad 5) 
Bestyrelsen ønskede en status på arbejdet i EURO 2020 outreach-gruppen. 
Man besluttede at flytte bestyrelsens seminar fra den 28. september til den 10. november. 
 
 
 


