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Referat af bestyrelsesmødet
Dato: mandag den 8. marts kl. 17.30
Sted: TEAMS
Dagsorden:
0. Implementering af børnestrategien
- Drøftelse og strategi for det videre forløb
Ad 0) Punktet udgik. Drøftes på bestyrelsesmødet i april måned. Oplæg udsendes fra administrationen.
1. Sager til beslutning
a) Repræsentantskabsmøde 2021
- Materiale
- Handlingsplan (seneste)
Ad 1a) Man gennemgik dokumenter og materialer, som udsendes til klubberne i uge 12. TI havde en række
kommentarer til reformmaterialet, som fremsendes via mail. Man besluttede at udsende årsberetningen til klubberne
i indeværende uge. Der skal findes erstatningsdato, hvis det endnu engang viser sig, at det grundet forsamlingsloftet
ikke bliver muligt at afholde repræsentantskabsmødet den 12. april. Mødet afholdes på Hotel Scandic Copenhagen.
Man afventer indtil videre DBU’s udmelding om en mulig alternativ dato inden man foretager sig yderligere.
Bestyrelsen gennemgik mødets drejebog, og korrigerede enkelte tidspunkter. JK opdaterer og fremsender en ny.
b) Reformen
- Status og seneste nyt
- Plan for det fremtidige arbejde
- Fastsættelse af datoer for klubmøder
Ad 1b) Bestyrelsen fastlagde de udsatte møder som følger – Spørgetime afholdes mandag den 22. marts kl. 17:00.
Mødet afholdes via Teams. Dialogmødet afholdes tirsdag den 6. april kl. 17:00. Mødet planlægges afholdt som et
fysisk møde i en af klubberne.
c) Høring om landsdækkende U16 Liga
- Udkast til høringssvar til godkendelse
Ad 1c) Turneringsudvalgets fremsendte udkast blev drøftet, og der fremsendes et høringssvar fra DBU København.
d) Vinterbold
- Stillingtagen til tilbagebetaling af indskud
Ad 1d) På baggrund af en administrativ indstilling godkendte bestyrelsen oplægget med få undtagelser, som man
bad JK om at undersøge nærmere og vende tilbage med yderligere præciseringer. Indstillingen skal efterfølgende
også godkendes af DBU Sjælland.
e) Ekstraordinære turneringstilbud
- Stillingtagen til turneringstilbud
Ad 1e) På baggrund af tilkendegivelserne fra klubberne jf. det udsendte spørgeskema, konstaterede bestyrelsen at
et betydeligt flertal ikke er interesseret eller hellere selv vil planlægge sine træningskampe på nuværende tidspunkt.
Derfor besluttede bestyrelsen ikke at tilbyde træningsturneringer i perioden frem mod påsken.
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f) Ansøgning om sølvnål
- stillingtagen til kandidat og procedure
Ad 1f) Den fremsendte ansøgning kunne tiltrædes.
g) Henvendelse fra DBU Bornholm
- Godkendelse af overskridelse af tidsfrist vedr. overbygning
Der var fra DBU Bornholm fremsendt en henvendelse om dispensation for overskridelse af tidsfristen ift. evt.
godkendelse af en ny overbygningsaftale på Bornholm. Dispensationen blev afgivet under forudsætning af forholdet
ingen betydning har for udarbejdelse og planlægning af DBU Københavns turneringer. JK meddeler dette til DBU
Bornholm.

2. Sager til drøftelse
a) Breddedommer strategi
- Oplæg til fælles strategi med høring
Ad 2a) Det af Breddedommergruppen fremsendte udkast blev gennemgået og drøftet. KD undrede sig bl.a. over, at
en faglig ny struktur udarbejdes før end den politiske. Bestyrelsen besluttede at fremsende oplægget til høring i
dommerudvalget inkl. en række administrative kommentarer.
b) Fulton Fodbold Akademi
- Fremtidigt samarbejde med FFA
Ad 2b) Bestyrelsen drøftede et oplæg til en række ændringsforslag til den eksisterende aftale med Fulton Fodbold
Akademi udarbejdet af JK efter et møde med skolens ledelse. JG gjorde opmærksom på, at turneringsudvalget ved
flere tilfælde havde drøftet de dispensationer skolen har modtaget, som forudsætning for deltagelse i DBU
Københavns turneringer. På baggrund af drøftelsen vedtog et flertal af bestyrelsen at fastholde retningslinjerne i
den eksisterende aftale og bad JK om at meddele dette til Fulton Fodbold Akademi.

3. Orientering
a) DBU Bredde
Ad 3a) Intet nyt at bemærke. Næste møde i breddebestyrelsen er den 9. marts.
b) DBU Bestyrelse
Ad 3b) CK gav en kort orientering om seneste nyt.
c) Udvalg & Faggrupper
Ad 3c) Der har ikke været afholdt møder siden seneste bestyrelsesmøde. TI efterlyste information om de nye
arbejdsgrupper, der er blevet nedsat i DBU/DBU Bredde. CK orienterede om et møde afholdt med Københavns
Kommunes Overborgmester, Lars Weiss, om facilitetsudviklingen i hovedstaden.
d) Administrationen
Ad 3d) JK meddelte at alle medarbejdere nu er tilbage på arbejdet. Der arbejdes fortsat primært hjemmefra.

4. Eventuelt
Ad 4) Intet at bemærke

