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Dato: onsdag den 30. november 2020 kl. 17.00
Sted: DBU København
Til stede: Alle
Dagsorden:
1. Sager til beslutning
a) Repræsentantskabsmøde 2021
b) DBU’s børnestrategi
- Godkendelse af høringssvar
c) Økonomi
- Budget 2021 (2. behandling)

2. Sager til drøftelse
a) Reformen
- Seneste nyt
- Opdateret reformproces
b) DBU’s Børneklub
- høringssvar 20. december. Proces

3. Bemærkningspunkt
Efodbold
- Status
- Ny hjemmeside ”Det Digitale Klubhus”

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

5. Eventuelt

2. december 2020

DBU København

.

Ved Sporsløjfen 10.
2100 København Ø.
www.dbukoebenhavn.dk

Tlf. : 3927 7144 mand -tors. 12:00 – 16:00, fred. 12:00 – 15:00.
Fax : 3927 7244
E-mail : info@dbukoebenhavn.dk

DBU København

REFERAT:
1. Sager til beslutning
a) Repræsentantskabsmøde 2021
Ad 1a) Forventet dagsorden for og afvikling af repræsentantskabsmødet blev drøftet, og administrationen sikre r, at
det bliver afviklet i overensstemmelse med COVID-19 retningslinjerne. Den samlede bestyrelse er i overensstemmelse
med det oplyste op det ekstraordinære repræsentantskabsmøde på valg. Bestyrelsen vil i god tid forud for mødet
oplyse, hvem som genopstiller og til hvilke poster.
b) DBU’s børnestrategi
Ad 1b) TI gennemgik et udkast til DBU Københavns høringssvar og besvarede spørgsmål. JG udfærdiger på baggrund
af bestyrelsens bemærkninger et endeligt høringssvar og afsender dette. Høringsfrist den 1. december.
c) Økonomi
Ad 1c) JK fremlagde et budget i balance med en omsætning på omkring 16 mio. og gennemgik de væsentligste
ændringer pba. bestyrelsens bemærkninger fra seneste bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen godkendte med enkelte ændringer formelt budgettet med den bemærkning, at man afventer
myndighedernes kommende udmelding om nye restriktioner, som kan påvirke afviklingen af Vinterbold. Man bad JK
om at tilpasse budgettet efterfølgende.
Bestyrelsen besluttede efter en længere drøftelse, på baggrund af klubbernes kommentarer og bemærkninger fra det
ekstraordinære repræsentantskabsmøde, at tilbageføre hensættelser i årsregnskabet for 2020.

2. Sager til drøftelse
a) Reformen
Ad 2a) De nedsatte udvalg med klubdeltagelse drøfter resultaterne af møderne med de øvrige unioner, og der
indkaldes til informationsmøder for henholdsvis medarbejderne og klubberne. LS er fortsat projektleder for det videre
arbejde med reformen frem mod repræsentantskabsmødet. De enkelte bestyrelsesmedlemmer skal senest den 15.
december 2020 efter ordinært bestyrelsesmøde oplyse, om de kan anbefale et ja til reformen.
b) DBU’s Børneklub
Ad 2b) Behandles på kommende møde. Bemærkninger til projektet fremsendes til JK senest den 8. december. Udkast
til høringssvar udarbejdes af administrationen.
3. Bemærkningspunkt
Efodbold
Ad 3) Evaluering og status gennemgået, hvilket afstedkom en længere drøftelse af fremtidsmulighederne.
Bestyrelsen fandt efodbold online-initiativerne for nyskabende og et godt supplement til bl.a. offline
breddeturneringen, og udtrykte tilfredshed med de københavnske klubbers opbakning til aktiviteterne i Det Digitale
Klubhus.
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4. Orientering
a) DBU Bredde
b) DBU Bestyrelse
c) Udvalg & Faggrupper
d) Administrationen
Ad 4a) JG gav en kort status. Lolland Falsters bestyrelse har tiltrådt reformaftalen.
Ad 4b) CK havde rundsendt skriftlig information fra DBU’s bestyrelse, som primært handlede om økonomien.
Det forventes at EURO2021 vil blive afviklet som planlagt – men usikkerhed afhængigt af Covid19.
Licensmanual for Kvindeligaen og ungdom piger vedtaget efter høring i LU og politiske komiteer.
Oplæg om lånemuligheder for DBU Bredde blev tiltrådt af bestyrelsen.
Ad 4c) DA nævnte at breddekomiteen har drøftet om der skal nedsættes en arbejdsgruppe, på tværs af elite og bredde,
som skal se nærmere på private aktører i dansk fodbold.
Ad 4d) Vi har afsluttet endnu et beskæftigelsesprojekt ”ELI 5”, med 14 deltagere som har g ennemgået et 10 ugers
lederkursus og virksomhedspraktik herunder 4 uger i en fodboldklub.
DBU København har indgået en samarbejdsaftale med Gentofte Kommune om et projekt, der handler om trivsel og
fastholdelse af unge i kommunens fodboldklubber. Hans Vixø er primus motor.
Regionalfinalerne i DBU’s efodbold offline breddeturnering i Grøndahls Multicenter forløb upåklageligt og var en god
oplevelse for spillerne.

5. Eventuelt
Intet at bemærke

