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DBU København 

 
DBU Københavns bestyrelse 
 
 
Referat fra mødet den 19. juni 2017 kl. 17.00 
 
Til stede: Henrik Ravnild, Jesper Gradert, Morten Høgsdal, Yery I. Hansen, Kasper Darfelt, Diana Andersen, Tobias 
Ilum og Linda Sørensen. 
Fraværende: Christian Koefoed 
Gæster: Jette Kragh, Søren Bennike, Kim Toft, Lars Brandt, Jørgen Andersen og Birgitte Harder under punkt 1 
Referent: Jan Kristensen 
 
Dagsorden: 
 
1. SHIO / Fremtidens fodbold 
 Gennemgang for fremlæggelse af forslag fra 

 Arbejdsgruppe 1 – eksisterende turneringstilbud 
 Arbejdsgruppe 2 – nye turneringsformer  

2. FLU organisationsudvikling 
 Udarbejdelse af høringssvar 
3. DBU Københavns formandsklub 
 Politisk deltagelse eller ej 
4. Eventuelt 
 
 
Ad 1) Repræsentanter fra de to arbejdsgrupper fremlagde deres forslag til nye turneringsformer og forslag til 
ændringer i nuværende tilbud. Der var fra Børne- og ungdomsudvalget og personale modtaget kommentarer til de i 
alt 17 forslag. Bestyrelsen bad arbejdsgruppe 2 om at arbejde videre og komme med en projektbeskrivelse inkl. 
økonomi ift. gruppens projekt ”Pay & Play”. Der var også positive tilkendegivelser til flere af i alt 16 ændringsforslag 
fra arbejdsgruppe 1. Man bad JG om at arbejde videre med forslagene i turneringsudvalget og/eller børne- og 
ungdomsudvalget. Punkterne tages op på et kommende bestyrelsesmøde i efteråret. 
 
Ad 2) Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med forløbet af mødet afholdt på Hotel Scandic Sydhavnen om FLU’s 
arbejdsgruppes forslag til ændringer i FLU’s organisation. Der var en god debat og mange input, som JG vil sikre bliver 
medtaget i kommende høringssvar fra DBU København.  
 
Ad 3) Flere medlemmer af bestyrelsen ønsker at deltage ved formandsklubbens årlige workshop i udlandet, hvilket 
der ikke er tradition for. Man ønsker at komme tættere på klubberne.  
Efter en længere drøftelse valgte man at 2 medlemmer kan deltage i 2017. Man var enige om, at deltagende 
bestyrelsesmedlemmer naturligvis skal have en aktiv rolle.  
Man bad JK om undersøge holdningen om politisk deltagelse ved formandsklubbens styregruppe. 
 
Ad 4) JG ønskede at vide, om bestyrelsen kunne støtte, at efterårets bestyrelsesseminar kun bliver lørdag i stedet for 
fredag/lørdag. Efter en drøftelse kunne man bakke op om forslaget. JG vender tilbage med et oplæg. 
 
LS undrede sig over, at hun ikke modtager tilbud om landskampbilletter. JK undersøger nærmere. 
 
TI udtrykte utilfredshed med, at de ansatte i styregruppen (JK + SH) for DBU Københavns udviklingspulje, har 
stemmeret på linje med bestyrelsens medlemmer i tilfælde af uenighed blandt gruppens medlemmer. JK påpegede, 
at når man som ansat er udpeget af bestyrelsen, så må betingelserne være identiske.   


