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Referat fra bestyrelsesmøde
Dato: torsdag den 3. november kl. 15.00
Sted: DBU Københavns bestyrelseslokale
Til stede: Flemming Jensen (FJ), Tobias Ilum (TI), Jette Kragh (JKR), Flemming Lauenborg (FL), Tom Gudmandsen (TG),
Jan Sørensen (JS), Jan Kristensen (JK) og sekretær Dan Pedersen (DP).
Afbud: Bo Hammer (BH) og Finn Nørgaard (FN).

Dagsorden:
1) Gennemgang af strategispor v/Hans Vixø
Hans Vixø fra administrationen præsenterede en række forslag med henblik på at styrke organiseringen og
sammenhængskraften, så DBU København som organisation arbejder mere fokuseret og koordineret.
Baggrunden for indlægget er de mange opgaver, projekter og indsatser, som drypper ned i vores organisation, dels
indefra dels udefra. Det er vanskeligt at navigere smart i med vores nuværende tilstand og vi ser ind i en organisering
målrettet særlige indsatser fra de øvrige 3 strategispor.
Bestyrelsen besluttede, at der afholdes et seminar i januar måned, hvor bestyrelsen og administrationen deltager. Her
skal der blandt andet ses på roller, kompetencer, forankring og ansvar i organisationen. Derudover skal der også ses
på, hvordan vi styrker udvalgsarbejdet, så det får størst mulig effekt på udviklingen af fodbolden i DBU Københavns
område. Flere medlemmer af bestyrelsen tilkendegav at man ønsker, at de enkelte udvalg har ret til at organisere sig
på den måde, som det enkelte udvalg finder mest hensigtsmæssigt.

2) Nedsættelse af arbejdsgruppe frem mod repræsentantskabsmøde
Det blev besluttet, at årsberetningen fremover kun udkommer digitalt, da et flertal i bestyrelsen vurderede, at
udgifterne er for store til en tryksag.
JKR fremsatte et ønske om, at man udnytter repræsentantskabsmødet til at få input fra klubberne. Der blev nedsat en
arbejdsgruppe med JKR og DP, der skal se på hvordan vi kan bruge repræsentantskabsmødet til at få vigtige
tilkendegivelser fra klubberne om forhold i DBU København.
JK gjorde opmærksom på, at forslag til evt. ændringer i vedtægterne, skal sendes forud for kommende
bestyrelsesmøde. Bestyrelsen tog dette ad notam
JK gjorde opmærksom på, at alle de bestyrelsesmedlemmer, som er på valg, skal meddele om de ønsker genvalg på
kommende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen tog dette ad notam
JK gjorde opmærksom på, at der på næste bestyrelsesmøde skal vælges 12 repræsentanter til DBU’s
repræsentantskab – dvs. fire eksterne foruden de otte bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen tog dette ad notam
3) Opsamling fra sidste møde
Get Movin:
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Administrationen har et forslag til en proces ift. udrulning af Get Movin i DBU Københavns område. Emnet drøftes
nærmere snarest med FJ og TI.
FJ og JK gjorde bestyrelsen opmærksom på, at der er behov for et møde med DBU Sjælland omkring fællesrækkerne.
JK kontakter DBU Sjælland og forsøger at finde en dato for mødet, som efter planen skal afholdes i Himmelev.

4) Gennemgang af bestyrelsens kommende opgaver og sammenkomster
Bestyrelsen valgte at udsætte årets julefrokost. Den afholdes i stedet i forbindelse med seminar den 14. januar 2023.
5) Gennemgang af budget.
JK præsenterede et udkast til budget 2023 for bestyrelsen.
Det blev besluttet at tilmeldingsgebyret for alle hold forventes at stige med 3%. Tilmeldingsgebyret for deltagelse i
pokalturneringen sættes op fra 200 til 400 kr.
Bestyrelsen besluttede, at man ikke vil give tilskud til et kommunikationsseminar for klubberne, men at man i stedet
for bør sigte efter, at seminaret går i nul via egenbetaling.
Budgettet for Pigegruppens strategi/pigeindsats for de kommende 3 år sendes rundt til bestyrelsens medlemmer og
tages op på næste møde, hvor bestyrelsen får præsenteret den nye pigestrategi i DBU København.
Flere bestyrelsesmedlemmer argumenterede for, at budgettet er retningsgivende og ikke må være en spændetrøje,
som indskrænker bestyrelsens råderum. Det skal være muligt at ændre/lave nye dispositioner og tilpasse budgettet
løbende. JK gjorde opmærksom på, at klubberne vedtager budgettet, og som en følge af bestyrelsens holdning, så bør
bestyrelsen foreslå en lovændring.
Der var ikke yderligere bemærkninger. Punktet behandles endeligt på kommende møde.
Bestyrelsen besluttede at budgettet for 2023 skal være i balance.

6) Strategidag i januar
a. Dato
Bestyrelsen besluttede, at strategidagen afholdes lørdag den 14. januar 2023 på et hotel eller kursussted.
Administrationen inviteres med til seminar og den efterfølgende julefrokost.
b. Planlægning
TI, FJ, FL og TG deltager i arbejdsgruppe som står for planlægning. JK og FJ finder dato for kommende møder i
arbejdsgruppen.

7) Nyt fra udvalgene: Særligt status da flere har holdt første møde
Ungdomsudvalget har afholdt det første møde. Her blev man enige om at have særlig fokus på træneruddannelse,
baneudnyttelse og rekruttering af nye trænere. I Børneudvalget har man afholdt to møder og her er emner som
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aktivering af forældre og forældreadfærd på dagsordenen. Derudover arbejder børneudvalget med udvikling af
turnerings- og stævnetilbud samt træning og ledelse i relation til børnestrategien.
FJ orienterede om der nu er indsendt to høringssvar til DBU vedr. talentorganisering og talentøkonomi samt svar fra
DBU København på oplæg fra DBU vedrørende DBU Bredde.
FJ orienterede om at der arbejdes på et møde med DGI Storkøbenhavn i forhold til at fastlægge, hvilke områder man
skal arbejde med i den kommende tid.
FJ orienterede bestyrelsen om at man har fået en henvendelse fra DBU Sjælland omkring et udvalgsmedlem, som
både sidder i udvalg hos DBU København og DBU Sjælland. DBU Københavns bestyrelse havde en god dialog om
forholdet, som bestyrelsen ikke finder problematisk.
8) Valg af prismodtagere / DBU Bredde
Bestyrelsen besluttede at alle breddepriser sendes ud til klubberne med henblik på at få indstillinger. Input fra
bestyrelsesmedlemmerne kan sendes til JK senest 8 dage før næste bestyrelsesmøde.
Vinderne kåres på kommende bestyrelsesmøde og sendes efterfølgende til DBU.
9) Bestyrelsens 15 minutter: Opsamling fra sidst.
Intet at bemærke

