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Indkaldelse til bestyrelsesmøde 
 
Dato: mandag den 6. december kl. 17.00 
Sted: DBU Københavns bestyrelseslokale  
 
Deltager: Kurt Bagge-Hansen, Tom Gudmandsen, Finn Nørgaard, Tobias Ilum, Jan Sørensen, Jan Kristensen og Dan 
Pedersen (sekretær).  
 
Afbud: Bo Hammer og Flemming Jensen.  
 
Dagsorden: 
 

1. Sager til beslutning 
a) Brug af video ved sagsbehandling  
o Skal video anvendes i sagsbehandling  

 
På baggrund af indstilling fra Disciplinærudvalget diskuterede bestyrelsen for og imod anvendelse af video i 
sagsbehandlingen. Det blev besluttet, at man som udgangspunkt ikke ønsker brug af video i sagsbehandlingen. 
Bestyrelsen er dog åben overfor, at video kan bruges i helt særlige grovere tilfælde. Bestyrelsen foreslår at 
Disciplinærudvalget kommer med et forslag til retningslinjerne herfor.    
 

 
2. Sager til drøftelse  
a) DBU Breddes seminar den 26 & 27 november 
o Orientering  
 

Flemming Jensen og Jan Kristensen deltog på mødet. Jan gav et kort referat fra seminaret, men bestyrelsen indkaldes 
til orienteringsmøder snarest, hvor Flemming Jensen kommer med en uddybende orientering.  
 
Bestyrelsen drøftede justeringer til den eksisterende breddeaftale, som udløber i 2026. 

 
b) DBU Københavns Budget 2022  
o 1. behandling 
 

Jan Kristensen præsenterede budget 2022 for bestyrelsen, som udviste et underskud på ca. 150.000, -. Forholdet 
skyldes primært markant stigende IT-omkostninger til DBU, nye og anderledes turneringsaktiviteter, genindførsel af 
Fodboldmagasinet København og personaleomkostninger. 
 
Fodboldmagasinet København. Dan Pedersen præsenterede et oplæg til et nyt fysisk magasin, som bestyrelsen skulle 
tage stilling til. Det blev besluttet, at kommunikationsafdelingen skal komme med oplæg på, hvad vi ellers kan få af 
kommunikation for de samme penge. Udgiften beholdes på budgettet indtil videre.   

 
En indeksstigning på 2.6% på holdtilmeldingsgebyrerne blev godkendt af en enig bestyrelse.  

 
Bestyrelsen besluttede, at pris og form på børnestævnerne skal diskuteres på det kommende bestyrelsesseminar. 

 
Jan Kristensen foreslog, at bestyrelsen anerkender de fælles retningslinjer for klubbernes IT-afgift til DBU, som alle 
øvrige lokalunioner har tiltrådt, dog ikke DBU København, som sidste år valgte en lokal løsning, hvor priserne holdes 
nede via en egenfinansiering fra unionen. Klubpriserne stiger desværre markant.   
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Bestyrelsen havde en længere drøftelse pba. forslaget om prisstigninger for DBU´s IT-løsninger. Det blev foreslået at 
DBU København skal arbejde for at DBU får en anden IT-politik.  
 
Bestyrelsen er utilfreds med de fortsatte stigninger. I forhold til den kommende IT-afgift besluttede bestyrelsen, at 
man ikke umiddelbart kunne tilgå DBU’s model. Jan Kristensen udarbejder på denne baggrund derfor et nyt forslag til 
fordeling af afgiften mellem de københavnske klubber.   
 
Det er ikke kutyme at præsentere et budget i et større underskud overfor repræsentantskabet. Derfor arbejder Jan 
Kristensen i samarbejde med Sten Axelsen videre med få budgettet i balance. Endelig godkendelse af budgettet ved 
bestyrelsens seminar den 15. januar 2022. 
 

c) DBU’s børnestrategi 
o Hvad kan vi bruge den til 
o Hvad er udfordringer 
o Implementeringsgruppe 
o Det videre arbejde 

 
Tobias Ilum redegjorde for udviklingen indenfor børnefodbolden. DBU’s Børnesyn, børneudviklingstræner og 
fodboldfestivaler er tre elementer som DBU København ønsker at fokuserer på i forhold til den nye børnestrategi.  
 
DBU København laver en implementeringsgruppe, hvor man samler klubfolk, Tobias Ilum, klubrådgiverne samt en 
administrativ tovholder, som skal udarbejde en plan for implementeringen, ud fra en målsætning om at styrke 
børnefodbolden i DBU København.  

  
d) Valg af kandidat til DIF’s bestyrelse. 
o Kandidat? 
 

DBU Københavns bestyrelse indstiller ikke nogen kandidat. 
 
3. Orientering  
a) DBU & DBU Bredde – seneste nyt 

Intet at bemærke 
 
b) Udvalg & Faggrupper – seneste nyt 

Kurt Bagge-Hansen orienterede om dommerområdet, hvor der fortsat er uoverensstemmelser i samarbejdet med 
DFU. Bestyrelsen besluttede at rejse udfordringen i Breddebestyrelsen, om det er muligt at styrke 
forhandlingssituationen. 
 
Turneringsudvalgets formand Tom Gudmandsen orienterede om en sag med FC Udfordringen, som trak 1. holdet i 
KSH mens 2.holdet fik lov til at blive i Serie 3. Klubben mener ikke, at det er rimeligt, at de nu ikke er 
oprykningsberettigede fra Serie 3, selvom klubben godkendte sanktionen i forbindelse med trækningen fra KSH.  
 
Turneringsudvalget arbejder med flere nye forslag til turneringsstruktur gældende fra sommeren 2022. Udvalget vil 
afholde et seminar i januar, hvor en strategi for udvikling af turneringsstrukturen skal udarbejdes. Bestyrelsen 
ønskede en generel orientering om udviklingen i turneringsudvalget. 
  
Finn Nørgaard orienterede om det seneste møde i DBU’s Frivillighedsgruppe. Der er lavet et kommissorium for 
gruppens arbejde og man arbejder blandt andet på en uddannelse for frivillighedsansvarlige, og en national 
kampagne med fokus på frivillighed. 
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c) Administrationen – seneste nyt 

Intet at bemærke. 
 

4. Bestyrelsens To-Do-Liste / Gennemgang 
a) Oversigt  

 
Bestyrelsen gennemgik to-do-listen.  

 
5. Eventuelt  

Intet at bemærke. 
 


