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DBU Københavns Bestyrelse

12. juni 2020

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET
Onsdag den 17. juni 2020 kl. 17.00
Sted: DBU København
Fraværende: Morten Høgsdal, Jesper Gradert (med via video pkt. 1)
Dagsorden:

1. Sager til beslutning
a) Breddereformen. Forslag til det videre forløb
- Love for DBU Bredde Øst
- Fusionsaftale
- Principper for samspil mellem N2 og N3
- Principper for administrationen
- Principper for økonomien
- Fastsættelse af dato for ekstraordinær generalforsamling
b) DBU Breddestrategi
- Breddestrategi 2021 – 2025 (høringssvar 1. juli)

2. Sager til drøftelse
a) DBU Københavns turneringer
- Status / processen

3. Orientering
a) DBU Bredde
b) DBU Bestyrelse
c) Udvalg & Faggrupper
d) Administrationen

4. Eventuelt

Ad 1a) JG orienterede om seneste udvikling. DBU Lolland Falster har tidligere oplyst, at unionen ikke kan bakke op
om det nuværende reformforslag. Det betyder i praksis at de 3 øvrige øst-unioner nu forsøger at arbejde videre
uden Lolland Falster.
JG redegjorde for situationen og bestyrelsen tog stilling til den videre proces. Punktet afstedkom en drøftelse, og en
række spørgsmål.
JG meddelte, at der skal afholdes ekstraordinært repræsentantskabsmøde ultimo august her vil
bestyrelsesmedlemmerne som lovet ved seneste repræsentantskabsmøde i februar måned, stille deres mandat til
disposition. Der vil ikke blive foretaget afstemning om nuværende reformforslag, da dette anses for været udtømt
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grundet udmeldingen fra Lolland Falster, men der vil blive orienteret om hvilken vej bestyrelsen i DBU København
ønsker at gå.
Ad 1b) Det fremsendte materiale ”DBU Breddestrategi 2021-2015” udarbejdet af LU cheferne betød en længere
drøftelse. Bestyrelsen fandt på mange områder, at oplægget mere er et politisk program end en strategi. Oplægget
ses ikke tilstrækkeligt ambitiøst på breddefodboldens vegne og bygger for meget på, hvad der har fungeret hidtil,
men ikke i tilstrækkeligt omfang adresserer fremtidens udfordringer. Man bad JK i samarbejde med CK om at samle
op og udfærdige DBU Københavns høringssvar.
Ad 2a) JK gav en kort redegørelse og status på DBU Københavns turneringer herunder det seneste nye tiltag
”Sommerbold”. Orienteringen betød en længere drøftelse. Bestyrelsen fandt ideen med at inddrage klubberne via
korte videomøder for en god ide, som administrationen skal arbejde videre med.
Ad 3a) CK gav en kort status.
Ad 3b) CK gav en orientering herunder arbejdet med en ny strategi.
Ad 3c) Ingen bemærkninger
Ad 3d) Ingen bemærkninger
Ad 4) Intet at bemærke.

