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DBU Københavns Bestyrelse                                                                                                                         3. august 2020 
 
Referat af bestyrelsesmøde 
 
Dato: mandag den 10. august 2020 kl. 17.00 
Sted: DBU København 
 
 
Dagsorden: 
 
 
1. Sager til beslutning 
a) Ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 20. august 2020 
- Forberedelse af mødet 
- Valg til bestyrelsen 
- Antal stemmer 
- Økonomiske konsekvenser grundet Covid-19 (fremlægges på mødet) 
 
 
Ad 1a) 
Bestyrelsen drøftede indhold og forskellige forhold jf. det kommende repræsentantskabsmøde. På mødet vil 
klubberne blive orienteret om unionens økonomiske situation i lyset af Covid-19, og hvilke konsekvenser det vil få på 
unionens årsregnskab. Bestyrelsen vil desuden give en status på arbejdet med reformen. Da reformen ikke som 
forventet er til afstemning nu, vil en samlet bestyrelse anmode repræsentantskabet om mandat til at fortsætte 
arbejdet med reformen frem mod det ordinære repræsentantskabsmøde i februar måned 2021, hvor et forslag om 
en reform af breddefodbolden skal til afstemning, og hvor samtlige bestyrelsesmedlemmer stiller deres mandat til 
rådighed i overensstemmelse med det oplyste på repræsentantskabsmødet i februar 2020.  
 
Alle bestyrelsen medlemmer tilkendegav, at man var villige til at indgå i reformarbejdet i løbet af efteråret i en række 
nye politiske arbejdsgrupper. som pt. ikke er nedsatte.   
 
Grundet Covid-19 pandemien er der ikke inviteret udvalgsmedlemmer og gæster med til det ekstraordinære 
repræsentantskabsmøde men alene medlemsklubbernes repræsentanter. 
Dette skridt er taget for at i videst mulige omfang at undgå en evt. smittespredning blandt de københavnske 
fodboldklubber. Desuden var der ved udsendelse af invitationerne ikke fuldstændig klarhed om myndighedernes 
forsamlingsforbud ville blive ændret eller ej.  
 
JK og JG redegjorde for punktet om konsekvenser for DBU Københavns økonomi, som skal forelægges klubberne ved 
repræsentantskabsmødet. Desuden orienterede JG om de overvejelser, som ligger bag beslutningen om ikke at 
hjemsende hele personalegruppen grundet pandemien.  Der var få kommentarer til materialet, som vil blive taget 
med i det endelige materiale. Bestyrelsen ønsker på mødet en drøftelse med klubberne, om hvorledes økonomien 
evt. kan rettes op. 
 
 
b) Breddereformen.  
- Drøftelse af den videre forløb/status 
- Økonomiaftale (konsekvenser) 
 
 
Ad 1b) 
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Der arbejdes videre med reformen på trods af DBU Lolland Falster har meddelt, at man ikke kunne bakke op om det 
udarbejdede forslag. Det betyder at forudsætningerne har ændret sig, og de 3 øvrige lokalunioner i øst arbejder nu 
videre med det eksisterende materiale som udgangspunkt. Lolland Falster vil kunne tilslutte sig senere. Der nedsættes 
snarest en række nye politiske arbejdsgrupper. LS har tilkendegivet at ville være projektleder på opgaven.  
 
Der er indgået en ny DBU Bredde økonomiaftale, som træder i kraft den 1. januar 2021. Aftalen er tiltrådt af alle 
lokalunioner. Fordelingen af økonomien i øst er endnu ikke aftalt.  
 
 
2. Bemærkningspunkt 
a) Stigende IT-omkostninger 
- Status / proces / klubbetalinger 
 
b) DBU Københavns økonomi 
- Forecast. Status pr. 1. august 2020 
 
Ad 2a) 
DBU’s IT-omkostninger er stigende. Der skal derfor findes nye penge, således alle systemer fortsat kan serviceres og 
vedligeholdes, som vi kender det i dag. Der skal findes omkring 4,5 millioner årligt til den generelle drift og udvikling i 
løbet af 3 år. Det er foreslået, at klubskifter fremover skal koste penge for modtagerklubben.  JK havde udarbejdet et 
oplæg til bestyrelsen, som man ikke kunne tiltræde. Baggrunden herfor var, at der ikke var nærmere redegjort for, 
hvorfor klubskifter var valgt frem for andre mulige finansieringsmuligheder. Forholdet drøftes på kommende møde i 
DBU Bredde bestyrelsen den 12. august.  
 
Ad 2 b)  
JK redegjorde for det fremsendte regnskab inkl. en række besparelsesforslag og almindelige kommentarer. 
 
Det kan det konstateres, at Covid-19 pandemien har kostet DBU København et tab på indtægtssiden i foråret for ca. 
2,6 mio. 
 
Det har DBU København ingen mulighed for at hente ind. Vi må derfor forberede os på et årsresultat på omkring 1,5 
mio. i underskud på trods af ekstraordinære indsatser og merindtægter for i alt 831.000 tkr under nedluknings-
perioden. 
 
DBU København har modtaget lønkompensation for i alt kr. 400.000 for de 7 hjemsendte medarbejdere og arbejder 
pt. med vores revisor i forhold til kompensation for omsætningstab.  
 
Alle kommer derfor alle til at ”rykke sammen i bussen” og være meget omkostningsbeviste i resten af 2020. En række 
allerede planlagte aktiviteter gennemføres ikke og aflyses derfor helt. Det gælder: 

• Beachsoccer/Amager Strand, 7:7 stævne i Valby og Frivillighedsturen til Tyskland 

På personalesiden sparer man, hvor det er muligt og giver mening. Det samme gælder mødeaktiviteter, kontorhold, 
inventar, IT-udstyr og løbende personaleudgifter. Bestyrelsen har aflyst bestyrelsesarrangement. 
 
For alle udvalg og netværksgrupper gælder at fysiske møder begrænses og afholdes så vidt muligt via Teams, således 
udgifter til forplejning undgås. Planlagte aktiviteter aflyses, hvis de kan vente til næste år. Der er udsendt en 
økonomisk status/oversigt til alle sekretærer og tovholdere med dette budskab. 
 
Covid-19 pandemien har naturligvis også haft effekt på udgifterne i bl.a. vores udvalg, som er markant mindre end 
budgetteret. En række indtægtsgivende aktiviteter f.eks. Futsal og Vinterbold er slet ikke startet endnu, så status 
kendes ikke. 
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Bestyrelsen havde ikke nævneværdige bemærkninger. 
 
 
3. Orientering  
a) DBU Bredde 
b) DBU Bestyrelse 
c) Udvalg & Faggrupper 
d) Administrationen 
 
Ad 3a) De var en kort orientering. Ikke meget nyt grundet sommerferien. 
Ad 3b) Kort orientering fra CK. Ikke meget nyt grundet sommerferien. 
Ad 3c) Turneringsudvalget foreslår Steffen Dam som nyt medlem af udvalget, hvilket blev godkendt. Sten Georg Brandt 
er nyt medlem af Pigegruppen. 
Ad 3d) Stigende bekymring grundet Covid-19 fra klubberne. Mange henvendelser. Der skal udarbejdes nogle klare 
færdselsregler ved henvendelser om smitte eller mistanke om smitte. Med overvejende sandsynlighed bliver det ikke 
muligt at benytte omklædningsrum i forbindelse med kampe i Københavns Kommune. Retningslinjer er så tunge at 
klubberne ikke har råd og/eller resurser til at imødekomme kommunes krav om rengøring, afspritning m.v. 
 
 
4. Eventuelt 
Intet at bemærke. 
 
 
 
 


