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DBU Københavns Bestyrelse                                                                                                                             3. september 2018 
 
Indkaldelse til bestyrelsesmøde 
 
Dato: mandag den 10. september kl. 17.00 
Sted: DBU København 
 
Dagsorden: 
 
 
1. Temaer  
a) EURO 2020 - seneste status v/Anja (15 min.) 
b) DBU’s formand Jesper Møller (60 min.) 

- Udviklingen i antal medlemmer - hvordan DBUK bedst kan bidrage 
- NSV – set fra DBU København 
- Kommunestrategi/samarbejde – i et københavnsk perspektiv 
- EURO 2020 

2. Sager til beslutning 
a) IFK (CK - 15 min.) 
 - status og fremtid  
b) U13-U15 turneringsudkast (Alle – 10 min.) 
 - oplæg fra turneringsudvalget & administrationen. Høringssvar 
 
3. Sager til drøftelse 
a) FLU Reform status (Alle – 20 min.) 
 - lokal arbejdsgruppe / København 
 - Reformgruppe Øst 
 - DBU Breddeseminar / Aarhus 
b) BDFL (LS/JK – 15 min.) 
 - oplæg til ny struktur. Skal drøftes på Breddeudvalgsmøde 17/9 
c) Appeludvalgssag APP06-18 (JG – 5 min.) 
 - kan vi gøre det bedre 
d) UEFA Grassroots week (JK – 5 min.) 
 - Oplæg til aktiviteter 
 
4. Orientering fra FLU, DBU, mv. (15 min.) 
a) FLU  
b) DBU – herunder herrelandsholdet 
c) Formandsklubben. Madrid tur 
d) Udvalgene. Seneste nyt 
e) Status økonomi. DBU København 
 
5. Kommunikation fra dagens møde (5 min.) 
 
6. Eventuelt (5 min.) 
a) Julefrokost - ønske fra MH om at finde ny dato. Forslag den 30. november 
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Referat fra mødet: 
 
Ad 1a)  
Anja gav en kort status på EURO 2020 arbejdet i København i arbejdsgruppen ”Outreach”, som så småt er i kommet 
gang i et fint samarbejde med DBU og Københavns Kommune. Der er særlig fokus på udvikling af faciliteter og en 
styrkelse af foreningslivet samt profilering af København som fodbold- og værtsby for EURO 2020. 
 
Ad 1b) 
Der var en god dialog med DBU’s formand, Jesper Møller. De primære områder man drøftede var medlemsudviklingen 
i dansk fodbold herunder fordelingen af midler til lokalunionerne ud fra en traditionel og konservativ tankegang, 
fordelt med baggrund i et gennemsnit af klubber og medlemmer, men ikke med et reelt fokus på udviklingsmuligheder 
set i lyset af fodboldens mål om 450.000 registrerede fodboldspillere i 2025. 
 
Endvidere drøftede man DBU’s kommunestrategi og samarbejdet med kommunerne samt NSV, hvor man ikke fandt 
at DBU København havde været tilstrækkeligt involveret i den forudgående proces. 
 
Ad 2a 
CK gav en orientering om seneste udvikling for IFK. DIF ønsker ikke længere at bidrage med økonomi til DBU 
Københavns administration af nuværende set-up, og ønsker at løfte idrættens interessevaretagelse i København til et 
nationalt niveau, samt overtage den formelle ledelse af IFK. Der vil blive ansat en politisk konsulent i Idrættens Hus 
med reference ti DIF’s PA-chef, Poul Broberg. Hermed forsvinder det økonomiske grundlag for DBU København, og 
det vil ikke længere være muligt at varetage ledelsen af IFK på vegne af lokalidrætten i København. Efter en meget 
lang drøftelse besluttede man at tage beslutningen til efterretning. CK retter henvendelse til DIF’s næstformand Hans 
Natorp og meddeler DBU Københavns synspunkter. 
 
Ad 2b) 
Man drøftede det fremsendte oplæg til en ny struktur for de to øverste niveauer for aldersgrupperne U13-U15 
udarbejdet af en fælles arbejdsgruppe med repræsentanter for lokalunionerne og DBU Elite. Der fremkom en række 
kommentarer til materialet, som man umiddelbart er positiv overfor, man bad JG om at medtage disse i DBU 
Københavns høringssvar. JG fremsender udkast til høringssvar til bestyrelsen i god tid inden deadline, som er den 26. 
september.  
 
Ad 3a) 
LS, DA, YIH og CK gav en orientering fra breddeseminariet i Aarhus. Her blev både øst og vest-reformgruppernes 
foreløbige udkast til en ny struktur præsenteret. Man konstaterede, at der var markante forskelle på de to oplæg. 
 
Processen fortsætter uændret med fokus på en god løsning for øst. 
 
Ad 3b) 
Styregruppen i BDFL har foreslået en reduktion i antallet af enheder fra 9 til 3 – 2 i vest og 1 i øst. Endvidere anbefaler 
man at fokus alene rettes mod FF/motionsfodbold. 
 
Der er nedsat en administrativ beskriver gruppe som skal komme med et bud på det praktiske. Gruppens oplæg skal 
drøftes ved breddeudvalgsmødet den 17. september. 
 
Bestyrelsen drøftede og var enige om, at det er svært at forstå bevæggrunden for 2 enheder i vest og 1 i øst. 
Bestyrelsen bad DA om at medtage en række kommentarer til kommende breddeudvalgsmøde. 
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Ad 3c) 
Bestyrelsen drøftede sagen og afgørelsen truffet i DBU’s appelinstans. Man var enige om, at sagsbehandlingen hen 
over sommerferien havde været lang, og at dette forhold har haft konsekvenser for flere hold.  Man aftalte at afholde 
et møde med appeludvalget med deltagelse af JK + CK eller DA. 
 
FB har lagt et åbent brev ud til DBU København på klubbens Facebook, hvor man udtrykker kritik af flere forhold. Man 
drøftede retorikken og besluttede at udfærdige en skrivelse til klubben.  
MH var inhabil og deltog ikke under punkt 3c. 
 
Ad 3d) 
Fra administrationen var fremsendt en oplæg til aktiviteter i uge 39, som er UEFA frivillighedsuge over hele landet. 
Oplægget blev godkendt med enkelte kommentarer. 
 
Ad 4a) 
CK orienterede fra seneste nyt fra FLU. Der afholdes bestyrelsesseminar i sidste weekend i september, hvor man bl.a. 
skal drøfte en strategi for breddefodbolden, og de næste skridt i FLU reformen. 
 
Ad 4b) 
CK orienterede om seneste udvikling i landsholdsforhandlingerne. 
 
Ad 4c) 
Man drøftede bestyrelsesmedlemmernes roller ved deltagelse i formandsklubbens workshop i udlandet. Man var 
enige om, at deltagelse er meget relevant og vil give god værdi for både bestyrelse og klubber. Man kunne tilslutte sig 
følgende principper ved fremtidig deltagelse: 

- Emnebestemt deltagelse 
- Repræsentativ deltagelse 

Ved workshoppen fra 10 – 12. november er emnerne bl.a. reform og EURO 2020. Man besluttede på baggrund af 
emnerne, at LS og TI deltager på turen. Et forslag om at udvide deltagerantallet til 3 vandt ikke gehør med henvisning 
til bl.a. bestyrelsens budget. 
 
Ad 4d) 
KD gav en orientering fra dommerudvalget. Det store internationale ungdomsstævne i Kastrup Boldklub – Crown Plaza 
Cup var igen i 2018 en god oplevelse. DBU København benytter stævnet til udvikling af yngre dommere med fin succes. 
 
Det seneste ”videoprojekt” for S1 og S2 dommerne er en stor succes. 30 mand var til møde på kontoret forleden. Man 
gennemgår hinandens videooptagelser og benytter dem til selvevaluering og handleplan for egen udvikling. 
 
DBU København sølvemblemer uddelt til B.1908’s Bent Fischer og John Magaard.  
 
LS orienterede fra aktiviteterne i Nordhavn IF, hvor DBU København sidder i bestyrelsen på et IFK mandat. Efter en 
drøftelse besluttede man at DBU København træder ud af ordningen ved førstkommende mulighed. 
 
TI orienterede fra B&U udvalget. Børneturneringen er fortsat præget af alt for mange sidste øjebliks afbud, hvor 
klubberne tilvælger andre tilbud i stedet for DBU Københavns. Udvalget har fuld fokus på udfordringen og overvejer 
at ansætte børneambassadører for at være i stand til at hjælpe klubberne med en professionel afvikling af stævnerne. 
Der har været afholdt ungdomstrænerseminar, knapt så velbesøgt som normalt, men meget spændende med tidligere 
landsholdsspiller Christian Poulsen som inspirator. 
 
Ad 4e) 
JK gav en status på økonomien. Der forventes en underskud i størrelsesorden 200.000,-. Dette skyldes stort set alene 
ikke budgetterede omkostninger ifm. FLU reformarbejdet.  
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Ad 5) 
Intet at bemærke 
 
Ad 6)  
Intet at bemærke 
 

 
 
 


