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DBU Københavns Bestyrelse                                                                                                                            17. december 2019 
 
Indkaldelse til bestyrelsesmøde 
 
Dato: mandag den 16. december 2019 kl. 17.00 
Sted: DBU København 
 
Fraværende: Morten Høgsdal, Kasper Darfelt 
 
Dagsorden: 
 
 
1. Sager til beslutning  
 
a) Anden behandling af DBU Københavns budget 2020 (JK, alle – 30 min.) 
-  Gebyr/Booking sagen herunder forretningsgang 
- Primære budskaber i budget 2020 
 
b) Repræsentantskabsmøde 2020 (Alle – 3o min.) 
- Forberedelse af repræsentantskabsmøde 24. februar 
- Valg til bestyrelsen 2020 
- Valg til DBU’s repræsentantskab 
- Orientering til klubberne om en mulig reform 
- Forberedelse af repræsentantskabsmøde 30. april 
 
c) DBU Bredde Reformen (CK, alle – 10 min.) 
- Evt. beslutninger inden øst mødet tirsdag 
 
 
2. Sager til drøftelse 
 
a) DBU Bredde reformen (CK, alle – 10 min.) 
- Status og næste skridt 
- Mail fra CK torsdag aften 
 
 
3. Orientering fra DBU, udvalg mv. (Alle - 15 min.) 
a) DBU Bredde 
b) DBU Bestyrelse 
c) Udvalg & Faggrupper 
d) Administrationen 
 
 
4. Bemærkningspunkt 
a) Velfærdsalliance med Københavns Kommune 
 
 
5. Eventuelt 
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REFERAT: 
 
1a) Anden behandling af DBU Københavns budget 2020  
JK gennemgik de primære budskaber og redegjorde for ændringerne i budgettet siden første behandling den 9. 
december. Dette gav anledning til en række spørgsmål. JK besvarede. Et forslag om at ansætte CNT (projektleder for 
den samlede reform) i en periode for at nå i mål i Østdanmark gav anledning til debat, men blev godkendt. DBU 
Københavns andel af udgiften medregnes i budgettet, der også indeholder implementering af bane booking-gebyret 
i Københavns kommune. Budgettet blev herefter godkendt. 
 
1b) Repræsentantskabsmøde 2020  
Bestyrelsen drøftede valg til bestyrelsen efter et oplæg fra formanden og en række forhold ift. det ordinære 
repræsentantskabsmøde den 24. februar 2020. Der afholdes ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 30. april, 
hvor klubberne skal tage stilling til reformforslaget, som således ikke bliver et tema ved det ordinære 
repræsentantskabsmøde. JK foreslog at alle planlagte ekstraordinære repræsentantskabsmøder i øst afholdes 
samme dag, så der ikke indgår taktiske overvejelser i forbindelse med valg af dato. CK undersøger nærmere. 
  
Efter en drøftelse pegede bestyrelsen på 2 emner til DBU’s repræsentantskab, som sammen med bestyrelsens 9 
medlemmer skal udgøre DBU Københavns i alt 11 mandater. Disse vil blive kontaktet hurtigst muligt. 
 
1c) DBU Bredde Reformen 
CK orienterede om seneste nyt. Arbejdet med DBU Bredde Øst fortsætter og der er nyt øst reform styregruppemøde 
tirsdag den 17. december. LS ønskede at vide, om der skal tages beslutninger, hvortil CK oplyste, at der i forhold til 
de beskrevne rammer for DBU Bredde øst, der tidligere har været fremsendt og drøftet, ikke er ændringer, der 
forudsætter fornyet behandling i bestyrelsen.  
 
JK efterlyste et detaljeret budget for overgangsåret herunder om der var taget stilling til en sandsynlig meget stor 
udgift til en ændring af lokalunionernes IT set-up ved indtræden i en ny organisation m.fl. CK var enig og følger op, 
da disse forhold skal være tilgængelige inden klubbernes stillingtagen til reformen. 
 
JK gav en kort status på ”reform-arbejdsgrupperne”, der nu har påbegyndt arbejdet. Der er på mange områder ikke 
enighed, og der efterlyses retningslinjer i tilfælde af fremdriften går i stå grundet uenigheder. JK nævnte, at det er 
urealistisk at nå i mål inden deadline den 20. januar med et rimeligt produkt, og gjorde opmærksom på at arbejdet 
er så omfattende, at det meget vel kan få konsekvenser ift. DBU Københavns lokale arbejdsopgaver herunder 
årsregnskab m.fl. – bestyrelsen tog meddelelsen ad notam. 
 
2a DBU Bredde reformen  
Kort orientering. CK henviste herunder til den kommunikation, som var blevet offentliggjort 12/13 december. 
 
3) Orientering fra DBU, udvalg mv.  
3a) TI savnede fortsat et regnskab for NSV, og gav udtryk for utilfredshed med, at bemærkningerne i DBU 
Københavns høringssvar, ikke havde givet anledning til flere ændringer til gavn for den københavnske fodbold.  CK 
bemærkede, at DBUK ikke var den eneste, der havde kritiske bemærkninger og at der var sket en del ændringer i 
indstillingerne, dog ikke vedr. en udvidelse af Trænerrådgiver-projektet i forhold til Børnefodboldlederprojektet i 
DBUK. TI efterlyste mulighed for at få udbetalt sin andel, hvis man ikke ønsker at deltage i et fælles projekt. JK/CK 
følger op vedr. NSV regnskabet.  
 
3b) Intet at bemærke. 
 
3c) Intet at bemærke 
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3d) Intet at bemærke. 
 
4) Velfærdsalliance m/Københavns Kommune 
Ingen kommentarer. Godkendt, forventes færdiggjort og underskrevet i løbet af januar. 
 
5) Eventuelt 
Intet at bemærke. 


