
 
 

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                                                                                                                           10. september 2019 
 
Indkaldelse til bestyrelsesmøde 
 
Dato: tirsdag den 17. september 2019 kl. 17.00 
Sted: DBU København 
 
Til stede: Christian Kofoed, Henrik Ravnild, Linda Sørensen, Diana Andersen, Yery I. Hansen, Tobias Ilum, Kasper 
Darfelt og Morten Høgsdal 
Fraværende: Jesper Gradert 
 
 
Dagsorden: 
 
 
1. Sager til beslutning  
 
a) Københavns Kommune / booking af baner (JK – 30 min.) 
- Konsekvenser og udfordringer. Der skal tages stilling til 2 modeller 
 
Ad 1a) JK fremlagde 2 modeller inkl. fordele og ulemper udarbejdet af administrationen, som begge men dog på 
forskellig vis, tog højde for de nye retningslinjer. DBU Københavns turneringer vil uanset model blive mindre 
fleksible end tidligere. Begge modeller vil også være forbundet med nye opgaver til både klubber og DBU 
Københavns administration. Efter en lang drøftelse valgte bestyrelsen den model der indebar færrest ulemper for 
klubberne, men samtidigt yderligere administrative opgaver. Kommunikation samt overvejelse om fremtidige 
modeller til drøftelse på repræsentantskabsmødet. 
 
b) DBU København / Regnskab (JK – 15 min.) 
- Forslag til besparelser i driften 
 
Ad 1b) JK fremlagde en række forslag til besparelser for hele unionen for at sikre, at det årsresultatets forventede 
underskud kan holdes nede på et acceptabelt niveau, også set i lyset af de seneste 2 års større overskud. Forventet 
underskud er herefter omkring 200.000, -. Bestyrelsen kunne med få justeringer godkende oplægget. Der var 
fremsendt konkret redegørelse med årsagerne til årsresultatet, hvilket ikke gav anledning til bemærkninger. 
Bestyrelsen bemærkede, at der endnu ikke forelå et estimat for påvirkningen af DBU Breddes regnskab af DBU 
Københavns resultat. 
 
2. Sager til drøftelse 
 
a) Formandsklubben i efteråret 2019 (YIH, MN, alle – 15 min.) 
- Forberedelse af mødet den 30. september (strategi for fodbolden i København) 
 
Ad 2a) Der var fra formandsklubbens styregruppe fremsendt en opdateret dagsorden til kommende møde den 30. 
september. Bestyrelsen bad JK om at færdiggøre dagsordenen sammen med Formandsklubben. Bestyrelsen 
gennemgik et forsendt oplæg fra YIH, MH og JK til brug for mødet og korrigerende på en række punkter.  
 
3. Orientering fra DBU, udvalg mv. (alle - 15 min.) 
 
a) DBU Bredde 
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Ad 3a) Et oplæg fra LU ledergruppen til en breddestrategi blev gennemgået, og skal på et senere tidspunkt drøftes i 
de respektive lokalunionsbestyrelser. I første omgang vil der komme indstillinger omkring spiller- og talentudvikling. 
Der afholdes spiller- og talentudviklingskonference i januar måned. Der er forhandlinger i gang med DFU om et nyt 
dialogforum. Der skal vælges medlemmer til fag- og undergrupper. Deadline den 4. oktober.  
 
b) DBU Bestyrelse 
Ad 3B) Stillingen som direktør vil blive slået op. 
 
c) Udvalg & Faggrupper 
Ad 3c) Den nye børnetræneruddannelse er kommet godt i gang. Der har været en del henvendelser om projektet 
Fulton, som har en dispensation til at deltage i DBU Københavns turneringer. Der skal søges dialog med Fulton. DBU 
Københavns pigeprojekt skal evalueres. 
 
d) Fodboldforum 
Ad 3d) Intet at bemærke 
 
e) Administrationen 
Ad 3e) Vi har desværre modtaget meddelelse om, at tidligere formand for boldklubben Frem og eksisterende 
medlem af DBU Københavns Disciplinærudvalg, Jim Voss, efter lang tids sygdom er afgået ved døden. 
 
 
4. Bemærkningspunkter (CK/alle 15 min.) 
 
a) DBU København Regnskab pr. 10. September 
- status og bemærkninger - regnskab medsendt 
Ad 4a) Ingen bemærkninger 
 
b) DBU Bredde halvårsregnskab 
- Status – regnskab medsendt 
Ad 4b) Ingen bemærkninger 
 
 
5. Eventuelt 
Ingen bemærkninger 


