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DBU Københavns bestyrelsesmøde
Dato: torsdag den 11. august kl. 17.00
Sted: DBU Københavns bestyrelseslokale
Til stede: Flemming Jensen (FJ), Kurt Bagge-Hansen (KBH), Tobias Ilum (TI), Jette Kragh (JKR), Jan Sørensen (JS), Tom
Gudmandsen (TG), Jan Kristensen (JK) og sekretær Dan Pedersen (DP).
Ikke til stede: Finn Nørgaard, Flemming Lauenborg og Bo Hammer.
Dagsorden:
1. Til beslutning
A) Huslejeforhøjelse. Københavns Ejendomme
- Status og næste skridt
JK præsenterede et oplæg for bestyrelsen forud for kommende møde med Københavns Ejendomme, hvor JK og TG
deltager. TG argumenterede for, at bestyrelsen skal tænke sig om i forhold til at indgå en ny aftale med kommunen,
da der muligvis kan findes en bedre løsning hvad angår pris og faciliteter. Det blev besluttet at man ser på et konkret
alternativ på Nørrebro samtidig med at man fastholder møde og dialog med Københavns Ejendomme. Der var
enighed om at DBU København på den lange bane skal gå efter at blive en del af Parken, hvis DBU overtager denne
eller Idrætsbyen i Valby. Tidshorisonten for begge projekter forventes at være 5-6 år.
B) Nedsættelse af udvalg
- Godkendelse af udvalgssammensætning
DBU København har nu afsluttet rekrutteringsprocessen for alle udvalg. DBU Københavns bestyrelse fastholder, at
man fremover ikke kan sidde i to udvalg ad gangen. Det blev ligeledes besluttet, at man fastholder beslutningen om at
der ikke kan sidde to personer fra samme klub i et udvalg.
De respektive udvalgsformænd tager selv kontakt til de nye udvalgsmedlemmer og giver besked til dem, som ikke er
kommet med. Alle udvalg præsenteres herefter på DBU Københavns hjemmeside.

C) DBU Københavns udvalgsstruktur
- Forslag til sammenhængskraft fra administrationen
JK præsenterede indstillingen fra administrationen, der sigter mod at skabe bedre sammenhæng mellem udvalg,
administration og bestyrelse. Det blev besluttet, at der skal være en fast procedure for at alle projekter og indstillinger
skal forbi DBU Københavns udviklingsafdeling inden afsendelse til bestyrelsen. Hermed sikres at alle indstillinger er i
overensstemmelse med DBU Københavns strategispor og at evt. behov for resurser, kompetencer og en samlet
økonomi vil fremgå af den endelige indstilling til bestyrelsen.
I indstillingen stilles der forslag om at alle udvalgs – og arbejdsgruppemedlemmer samt sekretærer mødes 1-2 gange
årligt á 3 timers varighed. Bestyrelsen vurderede, at det var bedre, at man kun havde 1 fællesmøde om året, som til
gengæld var et heldagsseminar á fx 6 timers varighed.
D) Bestyrelsesmøder efterår 2022
- Forslag til ændring af mødedatoer
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KBH og BH har begge udfordringer når bestyrelsesmøderne er fastlagte til torsdage. JK havde fremsendt et forslag om
at flytte 3 af efterårets møder til en ny dato. Forslaget kunne ikke tilgås. JK udsender en Doodle til
bestyrelsesmedlemmerne.
E) Formandsklubben
- Valg af deltagere til turen til Bruxelles
Det blev besluttet at FJ og TI repræsenterer bestyrelsen på årets rejse til Bruxelles.
FJ orienterede DP om at han gerne vil give en status på bestyrelsens arbejde i Bruxelles, og diskutere behovet for et
alternativ til DBU’s licenssystem, som kan motivere klubber ud fra nogle andre parametre, der tager udgangspunkt i
breddefodboldens styrker omkring fællesskaber, sociale indsatser mv. JKR argumenterede for, at det kunne være
relevant at drøfte fremtidens fodboldklub/forening i formandsklub-regi j.fr. de trusler og muligheder, som fodbold og
foreningslivet står over for i fremtiden. Begge punkter bringes videre af DP til formandsklubbens styregruppe, som
rammesætter program og fagligt indhold for rejsen.
F) Effektive bestyrelsesmøder
- Forslag til ændring i procedure. Forslag fra JK
JK orienterede om en række forslag til optimering af bestyrelsesmøder og informationsdeling i hverdagen. Bestyrelsen
vedtog følgende; JK udsender fremover som udgangspunkt hver fredag ”bestyrelsens ugemeddeler”, som er en
opsummering af relevante nyheder og anden information fra ugen der gik. Vigtige informationer som ikke kan vente
til fredag fremsendes naturligvis efter behov. Formålet er at nedbringe mængden af mails til bestyrelsen.
Det blev besluttet at bestyrelsens medlemmer som udgangspunkt sender et kort notat, når man har deltaget i et
møde på vegne af DBU København. Undtaget er DBU Københavns udvalgsmøder, da et referat vil fremgå. Formålet er
at sikre optimal information til bestyrelsens medlemmer. DBU Københavns udvalgsreferater udsendes som bilag til
hvert bestyrelsesmøde. Orientering fra formanden vil fortsat være mundtligt på bestyrelsesmøderne, da FJ ikke kan
afse tid og mulighed for at skrive rundt og orientere om de møder han afholder. FJ vil dog i det omfang, at det er
muligt, sende orienteringsmails til JK, der kan sendes ud til bestyrelsen i ”bestyrelsens ugemeddeler”.
Man besluttede at alle punkter til dagsorden som udgangspunkt skal indeholde en kort skriftlig indstilling. Formålet er
at sikre en god efterfølgende drøftelse ved bestyrelsesmøderne.

G) Nye gebyrer
- Forslag til nye gebyrer fra efterår 2022
Der var fra JK fremsendt en indstilling og at hæve bødetaksten fra kr. 1000,- til kr. 1.500, - fra efterårets start for
voksenhold, som blot udebliver uden at meddele afbud til modstander og DBU København. Efter en længere drøftelse
om den præventive effekt af bøder og udfordringer med holdenes udeblivelser uden afbud blev det besluttet, at
indstillingen sendes videre til behandling i Turneringsudvalget, da bestyrelsen kunne ikke tilgå forslaget for midt i et
regnskabsår, men var som udgangspunkt positivt indstillet.
Der var fra JK fremsendt en indstilling om et nyt gebyr ”Manglende indberetning af hændelse”. Forslag et skyldes at alt
for mange hold f.eks. ikke indberetter at en kamp ikke er gennemført, men blot indtaster et fiktivt resultat. Ofte
konstateres forholdet senere af personalet, som efterfølgende skal bruge tid på at undersøge forholdet nærmere.
Bestyrelsen tiltrådte forslaget som indføres fra efterårets start. Bødetaksten bliver kr. 200, -.
H) Nedsættelse af ”backinggruppe”
- Modernisering af DBU’s politiske struktur
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FJ argumenterede for at nedsætte en ”backinggruppe” i DBU København, hvor bestyrelsesmedlemmer, klubfolk eller
andre med særlige kompetencer kan komme input, som DBU København kan bringe med ind i drøftelserne omkring
en modernisering af DBU’s politiske struktur. FJ fik mandat hertil af bestyrelsen.

2. Til drøftelse
A) Mødet med FCK
– Samarbejdsmuligheder og muligheder
FJ og TI redegjorde for den konstruktiv dialog med FCK, som gerne vil styrke breddefodbolden og diversiteten i den
københavnske fodbold. Der er mange fælles mål for fodbolden i København og bestyrelsen gav opbakning t il at FJ og
TI i samarbejde med administrationen arbejder videre med at konkretisere et udkast til en aftale med konkrete
initiativer og indsatser samt beskrivelse af hvordan et evt. samarbejde kan udmøntes i praksis.
B) Pigetalent udviklingsanalyse
- Henvendelse fra DBU’s Pigetalent strategigruppe
DBU Københavns ungdomsudvalg udarbejder høringssvar. JK orienterer JKR.
C) Samarbejdsmøde med DBU Sjælland
- Forberedelse af mødet i august måned.
JK og FJ deltager i mødet.
D) Mødet med de københavnske klubber
- Status og opfølgning. Næste skridt
De mange notater fra mødet skal bearbejdes og sendes til Københavns Kommune. FJ påtog sig opgaven og involverer
administrationen efter behov.
E) DBU Københavns Kommunikationsstrategi (skriftlig behandling)
- Til kommentering
DP redegjorde for justeringer af den eksisterende kommunikationsstrategi fra 2019. Bestyrelsen ser gerne, at
administrationen fortsætter og styrker kommunikation med klubberne i centrum. Det er vigtigt, at administrationen
kommunikerer om lokale forhold og åbner op for at klubberne kan komme til orde og få hjælp til at udvikle deres
egne kommunikationskanaler – fx ved at DBU København stiller lydudstyr til rådighed, så klubberne kan optage egne
podcast mv.
FJ fremsatte et ønske om at bestyrelsen husker at byde ind med politiske emne, så kommunikationsindsatsen bliver
mere proaktiv. DBU København skal i endnu højere grad påvirke den idrætspolitiske dagsorden i DBU Københavns
område gennem kommunikationsindsatsen.
F) Regnskab (skriftlig behandling)
- ½ års regnskab. Gennemgang og spørgsmål
JK gav en kort status. Der forventes et underskud. JK redegjorde for de væsentligste årsager. Der var ingen yderligere
kommentarer fra bestyrelsen.
G) Mål og indsatser for strategispor
- Forslag fra administrationen til indsatser og mål
Udsat til næste møde grundet sygdom i administrationen.
H) Forventningsafstemning til bestyrelsesarbejdet
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- Oplæg v/FJ
Punket udsættes til kommende møde.

3. Orientering
A) DBU Bredde – status på den politiske situation
FJ orienterede kort.
B) Formanden – seneste nyt
FJ orienterede kort.
C) Udvalg & Faggrupper – seneste nyt
KBH gav status fra dommerudvalget, hvor man bl.a. har fokus på at få de nye dommere til at dømme mere.
JS rettede en kritik mod Get Movin' projektet på baggrund af det fremsendte budget, hvor andelen af midler, som
ender ude i klubberne, er for alt lille ifølge JS. Bestyrelsen var enige i den betragtning.
D) Administrationen – seneste nyt
JK orienterede om nyt fra administrationen.
4. Eventuelt
Intet at bemærke

