
 
 

DBU København 

 

.  
     

 Ved Sporsløjfen 10. Tlf.  : 3927 7144   mand-tors. 12:00 – 16:00, fred. 12:00 – 15:00. 

 2100 København  Ø. Fax : 3927 7244  
 www.dbukoebenhavn.dk E-mail : info@dbukoebenhavn.dk   

  

DBU København 

DBU Københavns Bestyrelse                                                                                                                      19. november 2020 
 
Indkaldelse til bestyrelsesmøde 
 
Dato: onsdag den 18. november 2020 kl. 17.00  
Sted: Teams 
Fraværende: HR 
 
 
REFERAT: 
 
1. Sager til beslutning 
a) DBU’s børnestrategi 
Forslag til høringssvar vil blive udarbejdet og sendt til bestyrelsen til skriftlig behandling.  
 
b) DBU’s Børneklub 
Udsat 
 
c) Årets Breddepriser 2020 
Behandles skriftligt  
 
d) Repræsentantskabsmøde 2021 
JG meddelte, at der fra administrationen var modtaget et forslag, om en større ændring af layout og indhold af DBU 
Københavns årsberetning på baggrund af at der på repræsentantskabet, skal afholdes en række afstemninger. Der 
var ingen indvendinger imod forslaget.  
Resten af punktet udskydes til et kommende ekstraordinært bestyrelsesmøde, som indkaldes hurtigst muligt og 
inden næste ordinære bestyrelsesmøde, som er den 15. december. 
 
2. Sager til drøftelse 
a) Reformen 
TI redegjorde for arbejdet i arbejdsgruppen N2/N3, og de ændringer og korrektioner, der er foretaget i det 
oprindelige reformmateriale på baggrund af forhandlingerne og input modtaget fra DBU København. Ændringerne 
skal nu godkendes af bestyrelserne hos DBU Sjælland og DBU Bornholm. YIH og LS kommenterede yderligere. 
 
MH redegjorde for arbejdet i arbejdsgruppen for økonomi.  Man var enige om, at en fuld harmonisering af 
prisniveauet ikke kan ske før 2024.  
 
Man besluttede at samle arbejdsgrupperne igen, så deltagerne kan bidrage til den videre proces. Arbejdsgrupperne 
skal hurtigst muligt udarbejde en tidsplan. 
 
YIH, LS, TI og DA, som alle har deltaget i arbejdsgrupperne tilkendegav, at man gerne tager ansvaret for den videre 
proces, og LS fortsætter som projektleder. Besluttet uden yderligere bemærkninger. 
 
Man vedtog at alle klubformænd skal inviteres til et orienteringsmøde. 
 
Det tilrettede reformmaterialet vil være tilgængeligt for klubberne hurtigst muligt på DBU Københavns hjemmeside. 
 
b) Økonomi 
JK gav en kort status på årsresultatet, som forventes at blive klart bedre end meddelt klubberne ved den 
ekstraordinære generalforsamling i august måned. JK redegjorde for årsagerne. Der er dog fortsat en række 
uafklarede udfordringer, som kan påvirke årsresultatet. 
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JK redegjorde for det fremsendte budget i balance for 2021, som var renset for gebyrstigninger, og derfor skal et 
reelt større underskud dækkes ved at reducere aktivitetsniveauet samt ved almindelige besparelser i driften.  
Årsagen er primært en kraftig stigning i den årlig IT-udgift på ca. kr. 360.000, og et fald i det forventede 
breddetilskud. 
 
På baggrund af bemærkninger under behandling af punktet, blev det besluttet, at regnskab og et tilrettede budget 
sendes til bestyrelsen hurtigst muligt via mail. Kommentarer og bemærkninger tilsendes efterfølgende JK i god tid 
inden næste møde. 
 
 
3. Orientering  
Punktet udgik. 
 
 
4. Eventuelt 
Bestyrelsens julefrokost er aflyst grundet Covid-19. 


