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DBU Københavns Bestyrelse

1. marts 2017

Referat fra mødet den 28. februar 2017 kl. 17.00
Til stede: Henrik Ravnild, Diana Andersen, Tobias Ilum, Jesper Gradert, Morten Høgsdal, Yery I. Hansen, Christian
Kofoed og Linda Sørensen.
Fraværende: Kasper Darfelt.
Referent: Jan Kristensen
Dagsorden:
1. Ny træneruddannelse. Præsentation af Peter Rudbæk og Henriette Jepsen
2. Kommissorium for børne- og ungdomsudvalget v/TI og MH
3. Udvalgssammensætning 2017
4. Dansk Fodbold Award
5. National Sportslige Vision
6. Ansøgning fra Akademiet Fodbold Fulton
7. To-Do-Oversigt
8. Orientering og spørgsmål til udsendte referater:
a) DBU
b) FLU
c) Udvalg
9. Orientering fra formanden
10. Orientering fra administrationen
11. Eventuelt

Ad 1) Peter Rudbæk og Henriette Jepsen præsenterede et oplæg til DBU’s nye træneruddannelse. Der var
efterfølgende mange input og spørgsmål.
Ad 2) Punktet udgik – da materiale ikke var modtaget.
Ad 3) Punktet udgik.
Ad 4) DBU afholder DFA den 20. marts i Horsens. Kun 3 medlemmer af bestyrelsen ønsker at deltage. Man besluttede,
derfor, at DBU København dækker omkostningerne ved hotelophold. DBU dækker transportomkostninger for
medlemmer af repræsentantskabet.
Ad 5) HR kunne meddele, at udkastet til et kommissorium for NSV af FLU’s bestyrelse var blevet ”skudt til
hjørnespark”, da man bl.a. fandt udkastet for elitært. Efter en længere drøftelse blev man enige om, at arbejdet med
NSV er så vigtigt, at FLU bør snarest skal samle en ny gruppe. DBU København stiller gerne politiske resurser (JG) til
disposition for en ny gruppe, som bør bestå at både politikere og administrative medarbejdere.
Ad 6) Der var modtaget en ansøgning om fornyelse af dispensationen for Akademiet Fodbold Fulton, som er et
undervisningstilbud på Bakkegårdsskolen i Gentofte for 7. til 9. klasse, hvor formålet er læring gennem fodbold. Der
var fra JK stillet nogle ændringsforslag til den tidligere aftale. Efter en drøftelse besluttede man, at ansøgningen skal
behandles i turneringsudvalget inden bestyrelsens endelige stillingtagen. Man bad JK om at sikre det.
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Ad 7) Man gennemgik bestyrelsens hængepartier.
JG påpegede ift. persondatalovgivningen, at Justitsministeriet kommer med en redegørelse for, hvorledes vi
fremadrettet skal håndtere personlige oplysninger herunder dokumentation for vores interne databehandling.
JG tilbød at komme med et udspil til emner til bestyrelsens seminar i efteråret. Alle bakkede op om forslaget.
Ad 8) HR orienterede om seneste udvikling ift. DBU’s repræsentantskabsmøde. Det betød efterfølgende en meget
lang debat.
Der er desværre modtaget to afbud til repræsentantskabsmødet. I stedet blev Martin Sørensen og Jan Kristensen
valgt.
HR orienterede fra seneste FLU bestyrelsesmøde.
JG orienterede fra dialogmødet om turneringer netop afholdt den 27. februar. Generel tilfredshed med DBU
Københavns turneringer.
Ad 9) HR meddelte, at DGI Storkøbenhavn og firmasporten har søgt om optagelse i Idræts Forum København.
Ad 10) JK meddelte, at DBU København har fremsendt to ansøgninger til DBU’s udviklingspulje. Den ene i
samarbejde med DBU Sjælland.
Der har været afholdt et meget positivt møde med Gøteborg Fodbold Forbund. Der er basis for yderligere snak, og
DBU København har modtaget invitation til besøg i det svenske.
Det må desværre konstateres, at det kniber med 11:11 hold i pigeturneringerne.
Vores blad – Københavnsk Fodbold – har gennemgået et ”shine up” – og udkommer fremover i et nyt layout og ny
titel ”Fodboldmagasinet København”.

