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DBU København 
 
 
Referat af bestyrelsesmødet 
 
Dato: torsdag den 5. maj kl. 17.00 
Sted: DBU Københavns bestyrelseslokale  
 
Til stede: Flemming Jensen (FJ), Tobias Ilum (TI), Bo Hammer (BH), Jan Sørensen (JS). 
Fra Administrationen: Jan Kristensen (JK) og Dan Pedersen (DP). 
  
Fraværende: Jette Kragh (JKR), Finn Nørgaard (KN), Kurt Bagge-Hansen (KB), Flemming Lauenborg (FL) og Tom 
Gudmandsen (TG). 
 
FJ bød velkommen og konstaterede at kun 4 medlemmer var mødt op. JK bemærkede at bestyrelsen derfor ikke jf. 
unionens love §17.3 var beslutningsdygtig, og som en konsekvens kunne indstillingerne under punkt 1 som 
udgangspunkt ikke endeligt behandles. Bestyrelsen besluttede at drøfte indstillingerne og efterfølgende træffe de 
endelige afgørelser jf. punkt 1a via mail. 
 
Dagsorden: 
 
1. Til beslutning 
a) Ansøgning til udviklingspuljen 
 - Børnehaveprojekt i samarbejde med Rødovre kommune og Rødovre Boldklub. 
 
Bestyrelsen var positive over for projektet og valgte at støtte med de ansøgte midler. Bestyrelsen gjorde dog 
opmærksom på at man gerne vil se konkrete måltal og evaluering af effekten.  
 
- Ungtræneruddannelse for piger/kvinder v/pigegruppen 
 
Bestyrelsen var positive overfor en bevillig på 10.000 kr. til inkorporering af Moodle, men vil gerne have mere viden 
om projektet inden man siger ja til ekstra bevilling på 50.000 kr. til animering. Bestyrelsen bad om tydeligere 
målsætninger, forventet antal deltagere og succeskriterier for projektet inden endelig stillingtagen.   
 
b) Forberedelse af mødet hos DBU LF 
 
FJ, TI og JK deltager i mødet med DBU LF. 
 
Bestyrelsen drøftede forskellige emner, som er relevante for mødet – herunder arbejdet i DBU’s breddekomité, DBU 
Breddes fremtid, fordeling af midler og hvordan samarbejdet kan styrkes gennem konkrete tiltag.  
 
c) Høring DBU’s internationale handleplan 
 
DBU Københavns bestyrelse ser gerne at det internationale samarbejde på græsrodsniveau styrkes.  JK udarbejder 
kort høringssvar og sender til DBU. 
 
 
2. Til drøftelse 
a) Evaluering af mødet med formandsklubben 
 
-Bestyrelsen fandt, at man på baggrund af formandsklubbens spørgsmål til bestyrelsen, havde haft en god og 
konstruktiv debat om bestyrelsens position i forhold til situationen i DBU Bredde på seneste møde hos Fr. Valby. 
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-Derudover bemærkede bestyrelsen, at klubberne har behov for, at DBU København skaber et bedre overblik over de 
mange projekter i DBU, DBU Bredde og DBU København. Opgaven blev placeret hos JK. 
 
b) Evaluering af mødet med DBU Sjælland 
 
-FJ orienterede fra mødet, hvor man blev enige om at det administrative samarbejde, herunder 
turneringssamarbejdet, fortsætter i 2022/23 sæsonen. JK forsøger i samarbejdet med DBU Sjællands, Kristoffer 
Oxholm-Naut, at få nedfældet et udkast til en formel samarbejdsaftale med DBU Sjælland.  
 
c) Mødet med FCK – hvad er næste skridt? 
 
-FJ og TI orienterede om en god og konstruktiv drøftelse om samspillet mellem de to organisationer, som trods 
forskelligheder, har nogle klare fælles interesser. Det er fx i forhold til at få flere fodboldspillere, flere dommere og 
generelt et ønske om at løfte fodbolden i Hovedstadsområdet. 
 
FJ og TI går videre med at konkretisere, hvilke områder, som kunne være genstand for et tættere samarbejde. Emnet 
drøftes på et kommende møde. 
 
d) c) Regnskab kvartal 1 – status 
 
JK redegjorde kort for regnskabet kvartal 1, og det fremsendte forventede negative årsresultat. JK påpegede, at det 
kan konstateres at par poster ikke kan holde budgettet. Det gælder turneringsudvalget og 
repræsentantskabsmøderne.  
 
JK bemærkede, at medlemsfremgangen i DBU København desværre ikke afspejler sig i holdtilmeldingerne. Derfor har 
man ikke opnået det forventede økonomiske resultat i foråret 2022 vedr. holdtilmeldinger.  
 
Bestyrelsen diskuterede om der er behov for at tilpasse unionens produkter i forhold til en ny virkelighed, hvor færre 
tilsyneladende ønsker at spille turneringsfodbold. Det blev blandt andet foreslået, at man fremover indfører 
opstartsstævne for nye børnehold på drengesiden ud fra samme model som man har forsøgt hos pigerne.  
 
JK orienterede om at administrationen inviterer børneklubformændene eller repræsentanter fra alle børneklubber til 
møde med henblik på at styrke børnestævnerne. TI forklarede, at det også var hans ambition, at det nye børneudvalg 
skal arbejde målrettet for en styrkelse af børnestævner og aktiviteter for børnespillere.  
 
BH havde bemærkninger til budget status for træneruddannelse på indtægtssiden (budgetteret for lavt) og 
Børneklubrådgiver på udgiftssiden (udgift pt. alt for høj). JK lovede at følge op, men har behov for at gå dybere ned i 
tallene. Der følges op på kommende bestyrelsesmøde. 
 
Bestyrelsen bemærkede, at det er vigtigt at bestyrelsen fremover får et præcist forecast i forhold til de forventede 
indtægter og udgifter, som kommer ind sidst på året i december måned, hvor omsætningen øges grundet afslutning 
af mellemregninger og projekter hen mod årets slutning. JK forsøger at komme et mere præcist forecast i forhold til 
indtægter og udgifter i december. 
 
e) Idrætsmødet i Aalborg 
Bestyrelsen sender ikke nogen på vegne af DBU København. 
 
 
3. Status 
a) Fremtidens trænere 
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JK orienterede om at projektet nu er sat i gang med stor interesse fra klubbernes side. Der er mere end 60 unge 
trænere med og pt. kun 8 på venteliste. JS ønskede at vide, hvorfor administrationen ikke havde igangsat et lignende 
projekt for de som i første omgang blev valgt fra. JK svarede at det er der ikke resurser til i administrationen. 
 
b) Nedsættelse af udvalg  
 
JK og DP orienterede herom. Administrationen vil i de kommende uger igangsætte en rekrutteringskampagne for alle 
udvalg. Der er desuden skrevet rundt til alle eksisterende udvalgsmedlemmer, for at få en afklaring om hvem der 
ønsker at fortsætte i deres respektive udvalg.  
 
4. Orientering  
a) DBU Bredde – seneste nyt 
 
-FJ orienterede herom.  
 
b) Formanden – seneste nyt 
 
-FJ orienterede om det seneste møde på Københavns Rådhus med toneangivende foreninger i Københavns 
Kommune.  
 
-FJ orienterede om, at han i samarbejde med Søren Hemmingshøj har gennemgået alle kommunalpolitiske indsatser 
og fået overblik over de respektive kommunale indsatser i kommuner under DBU København. Der skal nu arbejdes på 
en klar strategisk tilgang – så DBU København bliver endnu mere proaktive i forhold til de idrætspolitiske 
dagsordener i vores område. I administrationen overvejer man at finde en akademisk praktikant, som kan styrke 
analysearbejdet og understøtte Søren Hemmingshøj i forhold til den kommunalpolitiske indsats. Derudover vil FJ, SH 
og DP udarbejdet et forslag til hvilke kommunikationsindsatser, der kunne være relevante at iværksætte i 2022,  
 
c) Udvalg & Faggrupper – seneste nyt 
 
Der var intet nyt under dette punkt.  
 
d) Administrationen – seneste nyt 
 
JK orienterede om en netop varslet huslejestigning på 400 % på administrationens lejemål Ved Sporsløjfen 10, 2, 
2100 København. JK har møde med Københavns Ejendomme torsdag den 12. maj 2022.  
 
Ny medarbejder på kontoret. Den 1. juni starter Cecilie Blume på kontoret. Cecilie kommer fra en stilling hos 
Københavns Kommune.  
 
DBU København gennemfører en stor fodbold-festival for 7:7 hold lørdag den 4. juni, hvor Valby Idrætspark danner 
rammen om et kæmpe arrangement, som har deltagelse af næsten 3.000 fodboldspillere på i alt 32 baner. 
 
Søndag den 26. juni afvikles hovedparten af alle finalerne i DBU Københavns pokalturneringer på samme spillested 
– både 7:7 og 11:11 - med undtagelse af U19 pokalfinalen, som afvikles den 25. maj.  
 
 
5. Bestyrelsens To-Do-Liste 
Opfølgning på bestyrelsens hængepartier 
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Bestyrelsen gennemgik to-do-listen. Punktet omkring utilfredshed med stigende IT-omkostninger blev debatteret. 
Man var enige om det gav god mening at følge op på emnet i forbindelse med formandsklubbens møde i september, 
hvor DBU-IT er inviteret.  
 
6. Eventuelt 
 
JS argumenterede for, at det kunne være godt, hvis vi var i stand til at gå mere metodisk til værks i forhold til 
strategisporet ”Fodbold til Flere, Flere til Fodbold”. JS argumenterede for at DBU København har behov for analyser, 
så vi reelt kan se hvilke klubber/områder, som har størst potentiale for vækst. BH vil gerne afsøge muligheden for at 
hjælpe med dette igennem sit arbejde. Det blev besluttet at BH skal komme med et oplæg på et af de kommende 
bestyrelsesmøder, så man kan gå videre med opgaven. 
 
 


