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Referat af bestyrelsesmødet den 4. april 2022
Til stede:
Flemming Jensen, Kurt Bagge-Hansen, Flemming Lauenborg, Tom Gudmandsen
Finn Nørgaard, Jette Kragh, Bo Hammer, Tobias Ilum, Jan Sørensen, Jan Kristensen, Dan Pedersen (sekretær).
Afbud:
Ingen
Dagsorden:
1. Til beslutning
a) Udkast til nyt nationalt kompensationssystem
Bestyrelsen kunne bakke op om det forsendte forslag.
b) Sammensætning af DBU’s udvalg og komiteer
Bestyrelsen indstiller Kurt Bagge-Hansen til DBU’s dommerudvalg.
Bestyrelsen v/Jette Kragh vil tage kontakt til Diana Andersen, som sidder med i Women´s Euro 2025 budkomité, for at
sikre koordinering og involvering, så bestyrelsen holdes orienteret om udviklingen og hvilken rolle DBU København
evt. skal spille.
Bestyrelsen v/Tobias Ilum tager ligeledes kontakt til Yery-Ibarra Hansen, som sidder med i DBU’s Futsalgruppe, for at
sikre koordinering og involvering fremadrettet.
c) Forslag til ny struktur for 3. Division og DS (bilag 1c)
Formanden for DBU Københavns turneringsudvalg Tom Gudmandsen redegjorde for indholdet af tre forslag til ny
turneringsstrukturer i dansk fodbold, som er blevet præsenteret for DBU´s lokalunioner. Tom Gudmandsen har været i
dialog med klubber, ligesom han har deltaget i et fællesmøde om de nye forslag hos DBU, hvor Jørgen Andersen og
Steffan Dam fra turneringsudvalget også deltog sammen med Michael Nyegaard fra administrationen. Konklusionen
på det møde var, at langt størstedelen af de københavnske klubber ikke er interesseret i en ændring på nuværende
tidspunkt. Der skal ro på turneringsstrukturen efter en årrække med mange ændringer. Tom Gudmandsen forklarede
at mange klubber blandt andet var kritiske, fordi forslagene blandt andet fører til færre lokalopgør, stigende
omkostninger grundet lange rejser, ligesom det bliver svære at rykke op fra DS.
d) Udkast til nye kommissorier for DBU Københavns udvalg
Nye forslag til kommissorier for alle udvalg blev gennemgået og godkendt.
Flemming Jensen bemærkede, at koordineringen mellem de forskellige udvalg og faggrupper skal fungere fra start.
Derfor skal udvalgssekretær og udvalgsformand være opmærksomme på orientering af andre udvalg, når det er
relevant.
Det blev bemærket, at man med fordel kunne lave en endnu tydeligere beskrivelse af rammerne for hvad
administrationen kan/skal løfte, så det er realistisk i forhold til de ressourcer administrationen har til rådighed
Der sættes nu gang i en rekrutteringsproces for samtlige udvalg, hvor administrationen skal sikre målgruppeorienteret
kommunikation.
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e) Møde med DBU Sjælland den 26. april
Den 26. april 2022 afholdes møde med repræsentanter fra DBU Sjællands bestyrelse. Fra DBU Københavns bestyrelse
deltager Flemming Jensen, Tom Gudmandsen og Tobias Ilum samt administrationschef Jan Kristensen.
Fra DBU Sjælland deltager Jakob Koed, Gerhard Grubb, Jørn Hedengran og Kristoffer Oxholm-Naut.
DBU Københavns bestyrelse ser frem til dialog med DBU Sjælland omkring fremtidens samarbejde.
f) Arbejdsgruppe ift. inhabilitet i udvalg og bestyrelse
Flemming Jensen fremlagde sine synspunkter for bestyrelsen behov for at diskutere etiske spilleregler i forhold til fx
inhabilitet, så bestyrelsen får nogle tydeligere retningslinjer for, hvordan vi sikrer good governance i forhold til hvem og
hvor bestyrelsens medlemmer er repræsenteret. Det er særlig vigtigt i den nuværende bestyrelse, hvor mange
medlemmer også er klubformænd.
Jan Kristensen bemærkede at det er vigtigt i forhold til kommunale møder og forhold.
Flemming Jensen og Jan Sørensen udarbejder oplæg som behandles på kommende bestyrelsesmøde.
g) Arbejdsgruppe for seniorfodbold
Jan Sørensen bemærkede at den nedsatte arbejdsgruppe ikke har en politisk tovholder. Bestyrelsen valgte
efterfølgende Jan Sørensen som tovholder. Bestyrelsen var enige om at synliggøre konsekvenser og dilemmaer for
Københavns kommune, fordi de nye retningslinjer, som er indført på baggrund af en politisk beslutning om
prioritering af børn og unge, i praksis er en alvorlig trussel mod voksenfodbolden i København.
Arbejdsgruppen, som består af Jan Sørensen, Flemming Jensen, Finn Nørgaard, Bo Hammer og Jan Kristensen. Jan
Sørensen indkalder til møde snarest.

2. Til drøftelse
a) Samarbejde med formandsklubben og formandsklubmødet den 25. april
Flemming Jensen og Kurt Bagge-Hansen deltager på bestyrelsens vegne til årets første møde i formandsklubben, som
afholdes den 25. april i Fremad Valby. Her vil Flemming og Kurt give formandsklubben svar på de fremsendte
spørgsmål fra formandsklubbens styregruppe.
b) Fordeling af arbejdsopgaver og samarbejde i bestyrelsen
Flemming Jensen gav en kort status på de mange arbejdsopgaver han sidder med. I samarbejde med Søren
Hemmingshøj fra administrationen er Flemming i gang med at beskrive alle kommunalpolitiske indsatser, så
bestyrelsen kan få et samlet overblik og på den baggrund prioriterer indsatser.
Flemming Jensen foreslog, et nyt fast orienteringspunkt ”siden sidst fra formanden” ved hvert bestyrelsesmøde. Jan
Kristensen anbefalede at alle bestyrelsesmedlemmer hurtigst muligt efter at have deltaget i et møde som
repræsentant for DBU København fremsender et kort notat fra mødet til den øvrige bestyrelse, således alle hele tiden
er velorienteret, og det samlede tidsforbrug ved bestyrelsesmøderne kan reduceres.
Bestyrelsen besluttede efter en kort drøftelse at ”siden sidst fra formanden” fremover bliver et fast punkt på
dagsorden.
Bo Hammer bemærkede, at det er vigtigt at bestyrelsen er helt skarp på, hvad der driver hvert enkelt
bestyrelsesmedlem, så vi udnytter ressourcerne bedst muligt.
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c) Møde med FC København
Flemming Jensen har været i dialog med Sune Smith Jensen og Daniel Rommedahl omkring afholdelse af et politisk
møde med henblik på at drøfte om der er områder, hvor et evt. samarbejde giver mening. Det var en debat omkring
hvordan de to organisationer evt. kan supplere hinanden på flere områder.
Flemming Jensen, Tobias Ilum deltager i mødet hos FC København den 20. april kl. 10:00.
d) Gebyr på baneleje på baner i København (opfølgning fra sidst)
Jan Kristensen redegjorde for den seneste udvikling. Det er en stor opgave for personalet, da man nu skal registrere
alle kampe i Københavns kommune i 2 systemer. Endvidere er kommunens system på ingen måde brugervenligt og
skræmmer de frivillige i klubberne væk. Der skal pr. 1. januar 2022 betales for de tider DBU København booker til
turneringskampe, dog kun hvis deltagerne er over 18 år. Bookingsystemet har desværre den betydning at DBU
Københavns produkt (turneringerne) er blevet et dårligere produkt overfor klubberne, som klubberne så ovenikøbet
skal betale for. DBU København har leveret en lang række dilemmaer/udfordringer til Københavns Kommune, som
desværre ikke kan løses.

3. Orientering
a) Formanden
- mødet med Jesper Møller
Flemming Jensen orienterede om mødet, som var konstruktivt i forhold til DBU Københavns synspunkter og holdninger.
- henvendelse fra Ole Jakobsen
Flemming Jensen orienterede om, at Ole Jakobsen gerne vil deltage i et DBU København bestyrelsesmøde, som
repræsentant for DBU Bredde i DBU´s bestyrelse. Bestyrelsen besluttede at indkalde Ole Jakobsen til et møde, hvor
Flemming Jensen, Tobias Ilum og Kurt Bagge-Hansen deltager.
- Vedligehold, lys på banerne, antal fodboldmål (Københavns Kommune)
Flemming Jensen har været i dialog med Københavns Kommune for at få flere mål på de københavnske fodboldbaner.
Der har været en konstruktiv dialog. Tobias Ilum forslog, at man kunne stille forslag om at Københavns Kommune
oprettede en fast pulje, hvor klubber kunne søge midler til materialer, rekvisitter, mål mv.
b) Orientering fra DBU & DBU Bredde – Kort status
Det politiske arbejde i DBU Bredde er fortsat sat på ”hold”. DBU Lolland Falster, Bornholm og København deltager ikke
i DBU Breddes bestyrelsesmøder.
c) Udvalg & Faggrupper – seneste nyt
Kurt Bagge-Hansen orienterede om, at Dommerudvalget har haft dialogmøde med KFD. Det var et konstruktivt møde,
hvor begge parter gav udtryk for tilfreds med det nuværende samarbejde. Kurt Bagge Hansen orienterede også om
møde i Pigearbejdsgruppen, som skal afholde et strategiseminar snarest. Det blev besluttet at Tobias Ilum og Jette
Kragh skal deltage på seminaret som hhv. formand for børneudvalget og ungdomsudvalget.
Finn Nørgaard orienterede om møde i frivillighedsgruppen hos DBU Sjælland. Ny formand for frivillighedsgruppen er
Gerhard Grubb fra DBU Sjælland. På mødet blev den store frivillighedsundersøgelse gennemgået for medlemmerne,
som nu har bedt DBU’s projekt og analyseafdeling om at undersøge en række hypoteser omkring frivillighed og
rekruttering af frivillige med henblik på at få mere viden.
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d) Administrationen – seneste nyt
Ian Hoar er ansat som ny børneklubrådgiver fra 1. april 2022. Han erstatter Henrik Selch, som har opsagt sin stilling
hos DBU København, for at flytte tilbage til Jylland og tiltræder en stilling hos DBU Jylland.
DBU København gennemførte i uge 13 verdens første trænerkursus for bedsteforældre i Sundby Boldklub. 6 kvinder og
6 mænd alle over 62 år blev uddannet som hjælpetrænere. Tiltaget fik fin omtale i TV2 Lorry og er en del af vores
samarbejde med Københavns Kommune.
Bestyrelsesmedlem Jette Kragh er nyt medlem af DBU’s ungdomsudvalg, hvor hun erstatter Frederik Bløndal, som DBU
Københavns repræsentant.
Fremtidens træner – DBU-projektet i samarbejde med Forende Kredit – har stor interesse blandt klubberne i vores
område. Hele 76 unge trænere har tilmeldt sig projektet og DBU København har som kvote kun 30 pladser, som dog er
blevet forøget til 50, da man flere steder har færre tilmeldte.
Mark Kristensen har opsagt sin stilling for at tiltræde en ny stilling som Digital Manager Supervisor hos Bakken A/S. Mark
har været ansat i 13 år og ønskes held og lykke med de nye udfordringer.
Repræsentantskabsmødet den 20. februar 2023 afholdes hos Scandic i Sydhavnen.

4. Eventuelt
Medlemstal offentliggøres onsdag den 6. april. DBU København kan notere en meget fin medlemsfremgang.
Tobias Ilum var blevet orienteret om, at DBU Københavns administration i samarbejde med bl.a. Københavns
Kommune arbejder med et større børnehave-projekt, som bestyrelse og børneudvalg ikke var orienteret om.
Jan Kristensen redegjorde for projektet, som er et forskningsprojekt mellem Københavns Universitet, Institut for Idræt
& Ernæring og herunder Center for Holdspil & Sundhed, Københavns Kommune (BUF og KFF) og DBU København.
Projektet skal være med til at etablere nye samarbejdsflader mellem børneinstitutioner og fodboldklubberne. Der er
ikke udarbejdet en endelig projektbeskrivelse, og derfor har det endnu ikke været forbi bestyrelsen.
Jan Sørensen påpegede, at der har været meget stor interesse for DBU-projektet ”Fremtidens Trænere”, som er
finansieret af midler fra Forenet Kredit, i DBU Københavns område. DBU København har nu 50 pladser, men har
modtaget 76 ansøgninger, hvilket betyder at ikke alle interesserede kommer med i projektet. Bestyrelsen bad Jan
Kristensen om at undersøge hvad det ville koste, hvis DBU København selv vælger at betale for de 26 unge, som
ønsker at følge uddannelsesforløbet.

