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DBU Københavns Bestyrelse

20. juli 2021

Indkaldelse til bestyrelsesmøde
Dato: mandag den 19. juli kl. 17.00
Sted: Teams
Til stede: JG, CK, DA, LS, YIH, TI, KD
Fraværende: MH, HR
Dagsorden:

1. Sager til beslutning
a) Repræsentantskabsmøde 2021
- Dagsorden
- Materiale
- Drejebog
- Antal stemmer
- Seneste nyt
Ad 1a)
Det fremsendte udkast til dagsorden og skriftligt materiale blev gennemgået, tilpasset og efterfølgende godkendt
efter en længere drøftelse. Udsendes i uge 29 til alle klubberne.
Det af CK udarbejdede materiale (slides), som bestyrelsen vil vise og gennemgå på repræsentantskabsmødet blev
godkendt uden bemærkninger.
Drejebogen korrigeret på enkelte punkter uden at det gav anledning til bemærkninger.
Bestyrelsen fastslog, at der ikke inviteres gæster med til mødet, men til gengæld vil mødet blive vist direkte på DBU
Københavns Facebook.
JK orienterede kort fra mødet afholdt med Peter Schønning, som bestyrelsen vil foreslå som dirigent ved
repræsentantskabsmødet.

b) Styregruppe for udvikling af pige/kvindefodbolden i Danmark
- Indstilling af medlem (politisk)
Ad 1b)
Der var fremsendt et forslag fra administrationen om valg af et politisk medlem til den kommende styregruppe for
udviklingen af pige/kvindefodbolden i Danmark. Efter en drøftelse besluttede en enig bestyrelse at bakke op om den
foreslåede kandidat. Man bad JK om at udarbejde en indstilling. Anja K. Lethin er udpeget til at deltage som
administrativ medarbejder i arbejdsgruppen.

2. Orientering
a) DBU Bredde

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

b) DBU Bestyrelse
c) Udvalg & Faggrupper
d) Administrationen
Ad 2a)
Intet at bemærke
Ad 2b)
Intet at bemærke
Ad 2c)
Intet at bemærke
Ad 2d)
Kontoret holder ikke sommerferielukket i år, men der er kun få medarbejdere på kontoret i ugerne 29-30-31.
Turneringsprogrammet for efteråret er d.d. lagt ud. Klubberne har nu frem til den 8. august, hvor man kan
fastsætte kamptidspunkter jf. de udsendte retningslinjer. Det gælder dog ikke Kløvermarken, Valby IP, og
Ryparken.
Vinderen af Bornholmsserien for herrer, Viking Rønne, ønsker ikke at rykke op i Københavnsserien. Den ene af de
to nuværende bornholmske hold – Rønne - endte på en nedrykningsplads, så derfor vil der i KSH i den kommende
sæson for første gang i mange år kun være 1 hold fra Bornholm.
Mette Frederiksen besøger Boldklubben Union i august måned. Vi er i samarbejde med klubben i gang med at
stykke et fint program sammen for dagen. Der vil være deltagelse af DBU, DBU København og DIF.
De mere end 100 daglige telefoniske henvendelser til DBU København er meget ofte med de samme spørgsmål.
For at gøre det nemmere og hurtigere for klubberne at få svar på deres spørgsmål, arbejder vi pt. på en ”chatbot”,
som er en robot, der kan svare på de gængse spørgsmål.
Vi har sat en ny struktur op for vores udviklingsafdeling, nærmere information tilgår efter sommerferien. Et af flere
nye tiltag kalder vi ”KlubCollect”, som tilbyder klubberne hjælp til fundraising.

3. Eventuelt
Bestyrelsen fastslog at man ikke sender repræsentanter til idrætskongressen i Aalborg.

