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DBU København

Indkaldelse til bestyrelsesmøde
Dato: mandag den 17. januar kl. 17.00
Sted: DBU Københavns bestyrelseslokale
Deltager: Flemming Jensen, Kurt Bagge-Hansen, Tom Gudmandsen, Finn Nørgaard, Tobias Ilum, Jan Sørensen, Jan
Kristensen og Dan Pedersen (sekretær).
Afbud: Bo Hammer.

Dagsorden:
1. Sager til beslutning
a) Repræsentantskabsmøde 2022
o Dagsorden
Jan Kristensen gennemgik dagsorden og status forud for repræsentantskabsmødet den 28. februar 2022 uden at dette
gav anledning til væsentlige bemærkninger.
Bestyrelsen blev orienteret om, at der er taget kontakt til Villy Rasmussen med henblik på, at han indstilles som
dirigent til repræsentantskabsmødet.
o

Valg ifølge lovene

Flemming Jensen (formand) samt de menige bestyrelsesmedlemmer Tobias Ilum og Jan Sørensen er alle på valg og er
parate til genvalg til bestyrelsen. Der skal derudover vælges 2 bestyrelsesmedlemmer yderligere.
o

Indkomne forslag

Der er ikke modtaget forslag.
o

Form og handlingsplan/drejebog

Bestyrelsen besluttede hvilke gæster som skal inviteres til mødet. I henhold til lovene skal guldnåleindehavere, fag- og
udvalgsmedlemmer inviteres.
En enig bestyrelse besluttede at repræsentantskabsmødet ikke streames, da streaming i 2021 udelukkende skete på
grund af COVID19-situationen og grundet afstemningen om DBU breddereformen, som havde stor almen interesse.
Der var enighed om at live-streaming kan gøre, at nogle afholder sig fra at gå på talerstolen.
o

Årets frivillighedspris

Jan Kristensen foreslog, at prisen ”årets ungleder” lukkes ned og i stedet implementeres ”årets frivillighedspris”. Dette
allerede fra 2022. Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget efter en drøftelse.
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o

DBU’s repræsentantskabsmøde

Bestyrelsen besluttede, at alle bestyrelsesmedlemmer naturligvis skal deltage i både fodboldens kongres og DBU’s
repræsentantskabsmøde, som afholdes i weekenden den 5. og 6. marts i Silkeborg. Økonomi for deltagelse i kongres,
hotel og transport er endnu ikke kendt. Jan Kristensen undersøger nærmere ved DBU og vender tilbage.

b) Godkendelse af budget 2022
o Endelig godkendelse
Jan Kristensen fremlagde det næsten færdige regnskab for 2021. Der forventes et overskud på ca. 500.000, - før
hensættelser-. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med resultatet mod et forventet resultat på 0.
Det blev fra administrationens side foreslået, at det meste af overskuddet hensættes til konkrete formål. Herunder en
udviklingspulje, som bestyrelsen råder over i forbindelse med nye udviklingstiltag. Derudover blev det besluttet at DBU
København hensætter 100.000 kr. til DBU Københavns 125 års-jubilæum i 2028.
Jan Kristensen fremlagde budget for 2022. Her ønskede Finn Nørgaard en uddybelse af flere punkter, som Jan
Kristensen redegjorde for. I budgettet er medtaget et forslag om at hæve holdtilmeldingsgebyrerne med 2,5%.
Bestyrelsen havde en længere debat om de kraftigt stigende udgifter til IT, som for DBU Københavns vedkommende er
næsten en fordobling af udgifterne i 2021. Jan Kristensen meddelte, at dette er besluttet af breddebestyrelsen i 2020,
og DBU Københavns bestyrelse i 2021 selv valgte at finansiere dele af klubbernes bidrag for at holde prisen nede.
Bestyrelsen besluttede at man i det kommende år vælger at tilgå den fordelingsmodel, som DBU Breddes bestyrelse
har besluttet. Det vil betyde at en klub pålægges et grundgebyr på kr. 500 + kr. 11,25 pr. medlem stigende til 16 kr. i
2023.
Jan Sørensen argumenterede for at man fremover bør tage afsæt i antal registrerede spillere i KlubOffice i stedet for
DIF-tallene, og gjorde opmærksom på, at det ikke animerer klubberne til at oprette nye medlemmer, når det betyder at
man efterfølgende bliver belastet økonomisk.
Bestyrelsen fandt stigningerne for urimelige set i lyset af klubberne skal anvende IT systemerne for at være medlem og
deltage i turneringerne, og bad Flemming Jensen om at rejse udfordringen i Breddebestyrelsen.
Budgettet for 2022 i balance blev herefter godkendt.

c) Samarbejdsaftale med DBU Bornholm
o Godkendelse af ny aftale
Bestyrelsen godkendte udkastet til en ny samarbejdsaftale, som er mere vidtrækkende end den tidligere aftale.

d) Møderækkefølge 2022
o Fastsættelse af bestyrelsesmøder
Bestyrelsen godkendte oplægget til møderækkefølge i 2022. Alle møder oprettes i Outlook.

e) Propositionsændringer i U13 Liga og U14 Liga 1
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o

Indstilling til godkendelse

Indstillingen blev godkendt af bestyrelsen.

2. Sager til drøftelse
a) DBU Københavns bestyrelsesseminar den 14. januar 2022
o
Evaluering
Der var enighed om man på seminaret havde haft en god dialog og vigtige diskussioner om udviklingen af den
københavnske fodbold. Det blev også bemærket, at bestyrelsen er kommet tættere på hinanden, og er klar til at
præsentere de overordnede linjer i forhold til en ny retning for den københavnske fodbold. Det vil ske i forbindelse med
repræsentantskabsmødet 2022.
b) DBU Breddesamarbejdet
o
Evaluering og opfølgning på seneste udvikling
DBU København, DBU Bornholm og DBU Lolland Falster har i fællesskab udarbejdet et oplæg til moderniseringen af
DBU Bredde, som præsenteres på DBU Bredde møde på Fyn fredag den 21. januar 2022. Flemming Jensen og Jan
Kristensen deltager i mødet.

3. Orientering (fremsendes skriftligt inden mødet)
a) DBU & DBU Bredde – seneste nyt
Flemming Jensen orienterede bestyrelsen.
b) Udvalg & Faggrupper – seneste nyt
Kurt Bagge-Hansen orienterede bestyrelsen om at han deltager på KFD’s generalforsamling den 25. januar 2022.
Finn Nørgaard orienterede om sin deltagelse i DBU’s frivillighedsgruppe. Til seneste møde præsenterede Poul Gilling
fra DBU Sjælland udviklingsarbejdet omkring en ny klublederuddannelse, som man ønsker at få godkendt som en
erhvervsuddannelse med opnåelse af ECTS-points. På mødet præsenterede DBU analyse også en landsomfattende
spørgeundersøgelse om frivillighed. Søren Bennike fra DBU-analyse orienterede omkring indholdet i den ambitiøse
spørgeskemaundersøgelse, som udsendes til 147.000 aktive spillere med DBU-spillerpas over 13 år, og forældre til
spillere under 13 år. Lokalunionen blev opfordret til at bakke op om undersøgelsen.
Tobias Ilum deltager i SU-møde med DBU Sjælland tirsdag i kommende uge.
c) Administrationen – seneste nyt
Administrationen orienterede om et møde med FC København omkring et udvidet samarbejde.

4. Bestyrelsens To-Do-Liste / Gennemgang
a) Oversigt
Gennemgået. Intet at bemærke.
5. Eventuelt
Intet at bemærke.

