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DBU Københavns Bestyrelse
Referat af bestyrelsesmøde
Dato: tirsdag den 18. februar 2020 kl. 17.00
Sted: DBU København
Fraværende: HR + DA
Dagsorden:
1. Sager til beslutning
a) DBUK Repræsentantskabsmøde 2020 (Alle – 30 min.)
- Tidsplan, drejebog, fordeling af opgaver/fremlæggelser
- Valg til bestyrelsen 2020
- Valg af årets ungleder
- Materiale til klubberne om en mulig reform
- Præsentation af model for booking/gebyrbetaling (bemærkningspunkt)
- Præsentation af klubmedejerskab af dommerrekruttering (bemærkningspunkt)
b) Reform / Udkast til DBU Bredde øst (CK – 45 min.)
- Fusionsaftale
- Samspil mellem N2 og N3
2. Sager til drøftelse
a) Mødet med formandsklubben den 17. februar 2020 (Alle – 15 min.)
- Evaluering
3. Orientering fra DBU, udvalg mv. (Alle - 15 min.)
a) DBU Bredde
b) DBU Bestyrelse
c) Udvalg & Faggrupper
d) Administrationen
4. Bemærkningspunkt (Alle 5 min.)
- Godkendelse og underskrift Revisionsprotokollat / årsregnskab 2019
- Høringssvar DIF’s politiske program 2021-2024
- Ansøgning fra SHOOT
- Valg af medlem til Ungdomsfondens bestyrelse
- Udpegning af medlem til styregruppen for GET MOVIN pigeprojekt
- Endelig godkendelse af kommissorium for ”udvalget for voksenfodbold”
5. Eventuelt

10. februar 2020
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REFERAT:
1. Sager til beslutning
1a) DBU Københavns repræsentantskabsmøde 2020
Drejebog og materiale til mødet gennemgået og opdateret. De forskellige opgaver blev fastlagte.
Der var en længere drøftelse af valg til bestyrelsen herunder sammensætningen. Der var ved mødets afslutning ikke
truffet en endelig beslutning om bestyrelsen var i stand til at fortsætte efter repræsentantskabsmødet. Man aftalte
at arbejde videre frem mod repræsentantskabsmødet, for at kunne præsentere en løsning, som hele bestyrelsen
kunne bakke op.
Bestyrelsen vedtog efter indstilling fra administrationen at skifte revisorfirma.
Man konstaterede at 49 klubber er tilmeldte til mødet.
1b) Reform / Udkast til DBU Bredde Øst
Punktet udgik af tidsmæssige årsager
2. Sager til drøftelse
2a) Evaluering af mødet med formandsklubben
Seks af bestyrelsens medlemmer (CK, JG, LS, YIH, TI, KD) havde deltaget i mødet med formandsklubben den 17.
februar, som var repræsenteret ved 30 klubber. Der blev fra formandsklubbens medlemmer stillet en række
spørgsmål til bestyrelsens medlemmer, som alle blev bedt om at redegøre for deres synspunkter ift. reform,
formandsvalget og bestyrelsens generelle udfordringer og arbejde. Efter 1,5 time blev bestyrelsens medlemmer
bedt om at forlade mødet, og formandsklubben fortsatte deres drøftelser.
Den 18. februar modtog bestyrelsen efterfølgende et budskab fra formandsklubben, hvor man henstillede til at CK
fortsatte som formand frem til det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 30. april, og samtlige medlemmer
af bestyrelsen skulle stille deres mandat til rådighed for repræsentantskabet.
Bestyrelsen drøftede meget længe mødets indhold, og tilbagemeldingen fra formandsklubben. Der kunne imidlertid
ikke i bestyrelsen opnås opbakning til, at CK skulle fortsætte som formand, da dette er i strid med bestyrelsens
udmeldte holdning ift. dobbeltmandater i en evt. ny organisation. Dette forhold kunne et flertal af bestyrelsens
medlemmer ikke gå på kompromis med.
3. Orientering fra DBU, udvalg mv.
a) DBU Bredde
Punktet udgik af tidsmæssige årsager
b) DBU Bestyrelse
Punktet udgik af tidsmæssige årsager
c) Udvalg og faggrupper
Punktet udgik af tidsmæssige årsager
d) Administrationen
Der er modtaget flere henvendelser fra flere klubber, som er utilfredse med, at de skal købe en ”Carlsberg gamin
arena” for at kunne deltage i den nye efodbold-turnering, og derfor ønsker klubberne ikke at deltage.
Det Færøske Fodboldforbund har igen købt en række e-trænerkurser og en efodboldskole, og Henrik Selch skal på
genvisit på Færøerne. Alt betalt.
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DBU København har indgået aftale med DBU Sjælland om en fælles indsats for efodbolden i øst. Der skal ansættes 4
instruktører.
Der er indgået en ny aftale med Københavns Kommune, således vi kan starte ”Fodbold For Seniorer” op i endnu flere
klubber i løbet af 2020. Der er modtaget et pænt beløb fra kommunen til at komme i gang på.
Nørrebro United m.fl. har været en del i medierne på det seneste og skal tilbagebetale kr. 93.000, - til Københavns
Kommune i uberettiget tilskud. Forholdet skyldes at kommunen ikke giver tilskud til børn og unge, der af den ene eller
anden grund har frikontingent i klubben. Vi er sammen med NBU i gang med at få bragt klarhed over retningslinjerne
på området, som også har grene ind i KlubOffice og DIF.
e-fodboldskoler København er blevet nomineret til prisen som Årets Fodboldaktivitet.
4. Bemærkningspunkter
Revisionsprotokollat og årsrapport blev underskrevet af de tilstedeværende medlemmer uden bemærkninger.
Der afgives ikke høringssvar til DIF, da det ikke var muligt at udarbejde et svar inden for en urimelig kort tidsfrist.
Der var modtaget en ansøgning fra fodboldfilm organisationen SHOOT om et bidrag på kr. 10.000, - til foreningens
aktiviteter. Ansøgningen blev imødekommet.
Der var 2 kandidater i spil – bestyrelsen valgte efter en kort drøftelse at indstille Lone Falsig fra HIK.
Udpegning af medlem til styregruppen for GET MOVIN pigeprojekt. Beslutning udskydes til et senere tidspunkt.
Kommissorium for ”udvalg for voksenfodbold” blev endeligt godkendt.
5. Eventuelt
Intet at bemærke

