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DBU Københavns Bestyrelse                                                                                                                         13. marts 2020 
 
Referat af bestyrelsesmødet 
 
Dato: torsdag den 12. marts 2020 kl. 17.00 
Sted: DBU København 
Til stede: JG, TI, YIH, DA, CK, LS 
Fraværende: HR, MH, KD 
 
Formanden oplyste at KD og MH begge havde meldt afbud pga. Corona virus og følgende policy på deres 
arbejdspladser. 
 
1. Sager til drøftelse 
a) Breddereformen 
- Evaluering af klubmødet den 5. marts  
- Gennemgang af fusionsaftale 
- Gennemgang af DBU Breddes love 
- Gennemgang af N2 / N3 Samspil mellem lokalt og fælles 
Ad 1a) Bestyrelsen evaluerede klubmødet den 5. marts, hvor der desværre kun mødte 5 klubber op. Der blev stillet 
en del spørgsmål, som sammen med tidligere rejste spørgsmål, danner grundlag for det materiale, som der skal 
arbejdes med frem mod den ekstraordinære generalforsamling. 
 
CK gennemgik den fremsendte fusionsaftale og de ændringer som medlemmernes tilbagemeldinger havde betydet. 
Dette gav ikke anledning til spørgsmål. 
 
CK gennemgik de fremsendte love – ændringer og tilføjelser siden seneste version. Dette gav ikke anledning til 
spørgsmål. 
 
JG præsenterede kort N2/N3 de klubnære områder, og bad alle om at læse materialet grundigt igennem og komme 
med input senest mandag den 16. marts. 
 
Herefter definerede man de enkelte områder, der skal udarbejdes grafisk materiale til frem mod reformmøderne den 
15. og den 23. april.  
 
Det klubnære område (planche): DA 
Økonomi: CK, LS, JG og JK 
Netværk (organisering): TI og YIH. Alle 160 klubber skal være medlem af minimum 1 netværk. 
Turneringsforslaget: Arbejdsgruppen arbejder fortsat med et oplæg. 
 
Bestyrelsen besluttede, at bliver det et ja til reformen, så skal klubberne efter den ekstraordinære generalforsamling 
involveres i arbejdet med inddelingen af klubnetværkene frem mod indgangen til den nye organisation pr. 1. januar 
2021.  
 
Der var fra Kurt Bagge Hansen (Jægersborg Boldklub) modtaget 20 spørgsmål til reformen. CK, JG og LS havde 
udarbejdet en foreløbig besvarelse, som sendes til hele bestyrelsen for kommentarer, der skal være fremsendt senest 
den 16. marts. 
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1b) Klubmøder om reformen  
- Forberedelse af klubmøde den 30. marts 
- Forberedelse af klubmøderne den 15. og den 23. april 
Ad 1b) Der indkaldes til klubmøde den 30. marts. Her vil bestyrelsen høre klubberne, hvad der forventes af bestyrelsen, 
i det fremadrettede arbejde efter en reformafstemning. JG udarbejder et oplæg med procedure og rammer.  
Bestyrelsen drøftede kort den aktuelle situation med Corona virus, og var enige om at følge myndighedernes 
anvisninger. Man er opmærksom på, at alle møder herunder den ekstraordinære generalforsamling kan risikere at 
blive aflyst/udsat pga. Corona virus.  
 
Man besluttede at der skal afholdes et bestyrelsesmøde inden reformmøderne. JK udsender en ”Doddle”. 
 
 
 
1c) DBU Københavns ekstraordinære repræsentantskabsmøde 
- Forberedelse af mødet 
Ad 1c) JK udarbejder en drejebog. 
 
 
2. Orientering fra DBU, udvalg mv. (Alle - 15 min.) 
a) DBU Bredde 
b) DBU Bestyrelse 
c) Udvalg & Faggrupper 
d) Administrationen 
Ad 2d) Personalet arbejder hjemme de kommende 2 uger. Kontoret er derfor lukket. Alle kampe, stævner, kurser og 
andre arrangementer frem til fredag den 29. marts er aflyst/udsat. Turneringsafdelingen er i gang med en nødplan for 
turneringskampene i samarbejde med bl.a. Københavns Kommune. 
 
Jan Sørensen fra Boldklubben Skjold har med henvisning til bestyrelsesreferatet á 23. januar ved skriftlig henvendelse 
bedt om en præcisering i referatet, som ikke er korrekt gengivet. Referatets punkt 2 kan læses som om Jan Sørensen, 
Flemming Jensen og Søren Vesterbæk indgår i en københavnske reformarbejdsgruppe med Christian Kofoed. Dette er 
på ingen måde tilfældet. Man anbefalede Christian Kofoed at arbejde med alternativer til reformen. 
 
 
3. Bemærkningspunkt (Alle 5 min.) 
- Ansøgning om DBU Københavns guldemblem 
Ad 3) Der var modtaget en ansøgning om DBU Københavns guldemblem. Bestyrelsen kunne ikke tiltræde forslaget.  
 
 
4. Eventuelt 
Ad 4) Intet at bemærke. 
 


