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Indkaldelse til bestyrelsesmøde  
  
Dato: mandag den 3. oktober kl. 17.00  
Sted: DBU Københavns bestyrelseslokale   
  
Til stede: Flemming Jensen (FJ), Tobias Ilum (TI), Jette Kragh (JKR), Jan Sørensen (JS), Tom Gudmandsen (TG), Finn 
Nørgaard (FN), Flemming Lauenborg (FL) og Bo Hammer (BH).  
  
Fra Administrationen: Jan Kristensen (JK) og sekretær Dan Pedersen (DP).  
  
Afbud: Ingen  
  
  
1. Til beslutning  
På baggrund af Kurt Bagge Hansens ønske om at trække sig fra alle sine poster i dansk fodbold, valgte bestyrelsen 
erstatninger på en række tillidsposter.  
  
a) Valg af nyt medlem til DBU’s repræsentantskab  
  
-JKR blev valgt som nyt medlem af DBU’s repræsentantskab.  
  
b) Valg af ny næstformand i DBU København   
  
-JKR blev valgt som ny næstformand.  
  

-JKR blev udpeget som nyt medlem af DBU Københavns forretningsudvalg.  
  

-TI blev udpeget som nyt medlem af Pigearbejdsgruppen.  
  

-FL blev udpeget som nyt medlem af Dommerudvalget.  
  
  
c) DBU Bredde-udspil  
- Dato for møde og arbejdsgruppe  
  

-JK kommenterede på økonomiaftalen og bestyrelsen drøftede kort det nye DBU-Bredde udspil, som er udarbejdet 
af DBU.  
  
-FJ, JS og JK deltager på bestyrelsens vegne på et møde med DBU Lolland Falster og DBU Bornholm den 4. oktober 
2022, hvor man drøfter udspillet.   
  
-Bestyrelsen besluttede, at der nedsættes en gruppe omkring DBUs oplæg vedr. DBU Bredde med FJ, JS, TG og TI, som 
behandler forslaget med henblik på at afgive høringssvar til DBU senest den 31. oktober. Det skriftlige høringssvar 
sendes rundt til bestyrelsen, som får mulighed for at kommenterer herpå, inden det sendes til DBU.  
   
-FJ foreslog, at de klubledere, som ønsker at deltage i arbejdet omkring lokalunionernes samarbejde og fremtidens 
DBU, skal have muligheden, hvilket bestyrelsen bakkede op. FJ kommer med datoforslag i forhold til inddragelse af 
klubledere og den videre proces herfor.    
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d) Forbedring af kommunikationen mellem Bestyrelse og Administrationen   
  
-Der er udfordringer i forhold til kommunikation på e-mail mellem bestyrelse, administration og JK, Dette skyldes at 
nogle bestyrelsesmedlemmer har problemer med adgang til deres DBU-mail.    
Efter en drøftelse blev det besluttet, at JK opretter en mailgruppe med private e-mails på bestyrelsesmedlemmer, der 
sikrer, at alle bestyrelsesmedlemmernes har adgang til e-mails fra JK. Desuden udarbejdes der en intern arbejdsgang, 
der sikrer alle bestyrelsesmedlemmer får set og svaret på henvendelser fra administrationen og JK. Bestyrelsen samler 
op på dette emne på næste bestyrelsesmøde.  
  
  
e) DBU Københavns lokaler / flytning eller ej  
  
-Bestyrelsen var enige om, at administrationen som udgangspunkt fortsat skal være placeret på Ved Sporsløjfen på 

trods af en huslejestigning fra Københavns Ejendomme på mere end 400%, og dermed en markant øget udgift 
fordelt over de kommende fire år. Til grund for beslutningen var en række overvejelser omkring:  

• Omkostninger ved en evt. flytning kontra at blive boende – materiale udarbejdet af JK og fremsendt til 
bestyrelsen.  
• Bestyrelsens ønske om at DBU Københavns indtænkes i enten den nye ”Valby Idrætsby” eller i 
forbindelse med ombygningen af Parken.  

  

-TG gjorde opmærksom på, at Københavns Ejendomme skal holdes oppe på en række forbedringer, som de har lovet 
mens den generelle vedligeholdelse af lejemålet skal forbedres. JK underskriver ny aftale og fortsætter dialogen med 
Københavns Ejendomme omkring udbedringer og vedligeholdelse. TG havde flere forslag til forbedringer af de fysiske 
rammer på Ved Sporsløjfen, som drøftes nærmere med JK.   
  
-Bestyrelsen besluttede samtidigt, at der nedsættes en gruppe, der skal undersøge mulighederne i forhold til en 
langsigtet løsning, hvor DBU Københavns administration tænkes ind i forbindelse med etableringen af et nyt 
fællesklubhus i Valby (Valby Idrætsby) eller i forbindelse med ombygningen af Parken. JK, FL og TG deltager i 
gruppen.    
  
f) Implementeringsgruppe for børnestrategi   
  
-Det politiske ansvar for en optimal implementering af børnestrategien er placeret i børneudvalget. TI vil i 
Børneudvalget drøfte om der er behov for en implementeringsgruppe.   
  
g) Forslag fra formanden vedr. styrkelse af samarbejde mellem bestyrelse og administration   
  
-JK og DP deltog ikke under dette punkt. Bestyrelsen havde en længere drøftelse af oplægget, og konstaterede at 
der er brug for afgørende præciseringer og justeringer.  
   
-Det blev besluttet at FJ, JK og JKR arbejder videre med forslag til at skabe en bedre sammenhængskraft mellem 
administration og bestyrelse, som senere præsenteres for bestyrelsen.  
   
-Man besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe, som inden årsskiftet skal levere et forslag til de overordnede mål 
for DBU København. Bestyrelsen vælger 3 deltagere. JK vælger et tilsvarende administrativt hold. Kompetence og 
ansvar for gruppen blev ikke accepteret, men skal aftales yderligere.  
   
-Det blev besluttet at administrationen og bestyrelsen samles til et seminar for i fællesskab at fastsætte vision, 
mission og indsatsområder for DBU København. Seminariet afholdes først i det nye år.  
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-TI bemærkede, at hvis der er behov for midler (kr. 100.000) og ressourcer til arbejdet skal disse findes, da en 
styrkelse af sammenhængskraften er en vigtig prioritet. TI bemærkede også, at der var behov for ekstra 
administrativ support af bestyrelsen, hvis bestyrelsen skulle kunne arbejde videre med og kvalificere større 
udviklingsinitiativer. JK vurderer, at der umiddelbart ikke er behov for ekstra midler eller kompetencer, da disse 
allerede findes i administrationen.   
   
-Bestyrelsen tilkendegav, at man er villig til at udvide de kommende tre bestyrelsesmøder og mødes kl. 15:00, så et 
oplæg fra personalet til indsatser i de 3 strategispor kan drøftes og besluttes. Der drøftes 1 spor pr. 
bestyrelsesmøde.  
  
h) Get Movin / Hvad gør vi?   
  
-FJ havde afholdt møde med DBU Sjælland v/Kristoffer Oxholm-Naut om Get Movin-projektet.    
  
Det er vigtigt for bestyrelsen at tænke Get Movin sammen med andre relevante indsatser i DBU K f.eks. 

kommuneaftaler, børnefodbold indsatser/DBU Børneklub pigegruppens arbejde i DBU K. Vi skal desuden 
sammentænke Get Movin med andre eksterne pigetiltag f.eks. Københavns kommune pigeindsats, så vi opnår størst 
mulig effekt.   
  
-Bestyrelsen var enige om at forfølge det kommunale spor i forhold Get Movin-projektet med henblik på at øge 
klubbernes incitament og sikre flere midler til klubberne.  
  
-BH bemærkede, at man med fordel kunne tage en dialog med FC København omkring Get Movin.   
  
-TI er midlertidigt er valgt til styregruppen for Get Movin projektet, men bestyrelsen vil på sigt arbejde for at finde en 
mere relevant kandidat til styregruppen i stedet for TI.  
  
i) Specialistkorps til klubhjælp   
  
-JK redegjorde for ideen bag et specialistkorps, som kan hjælpe klubberne med HR, regnskab, jura og lønstatikker mv. 
Ideen har afsæt i DBU Københavns formandsklub, hvor flere klubber har tilkendegivet, at   
kompleksiteten indenfor en række fagområder er vokset i takt med at klubberne bliver større og mere 
professionaliserede. DBU København har ikke de faglige kompetencer til at imødekomme efterspørgslen på disse 
fagområder og derfor har man taget initiativ til at lave et ”eksternt” specialistkorps.  
  
j)  Projekt Lønstatistik   
  
-JK orienterede om at administrationen er i gang med at udarbejde en analyse, som skal resultere i et rådgivende 
materiale om kontraktlige forhold på funktioner i klubberne, tjekliste for opgaveporteføljer tilknyttet funktioner og 
endelig vejledende løn-og arbejdsvilkår. 12 klubber har sagt ja til at være med i undersøgelsen. Bestyrelsen bakkede 
op om ideen, og bevilligede 40.000 kr. fra udviklingspuljen.   
  
k) Samarbejdet med DGI Storkøbenhavn fremover.   
  
-FJ anerkendte DGI Storkøbenhavn for deres arbejde i forbindelse med budgetaftalen i Københavns Kommune. Der 
var bred enighed i bestyrelsen om at bakke op om en styrkelse af samarbejdet med DGI Storkøbenhavn. JK sætter et 
møde op med DGI Storkøbenhavn, hvor FJ og BH repræsenterer bestyrelsen.   
  
2. Til drøftelse  
a) Opdatering af Bestyrelsens to-do liste.  
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-Bestyrelsen diskuterede, hvordan voksenklubberne skal forholde sig til banebooking i Københavns 
Kommune. Overordnet anerkender bestyrelsen Københavns Kommunes prioritering - at børn prioriteres 
før voksne. Man var enige om, at ledig kapacitet skal udnyttes bedst muligt i dialog med kommunen og de 
lokale brugergrupper, så der ikke henligger ”tomme” baner f.eks. på de store anlæg.  
   
Helt overordnet savner bestyrelsen en strategi for, hvordan voksenfodbolden kan rummes i Københavns 
Kommune, hvor facilitetsknapheden er en udfordring for voksenfodbolden.   
  
-FJ og DP arbejder på et udkast til KFF og/eller et debatindlæg til medierne. JS og FN får til gennemkig.   
  
-Man gennemgik de øvrige punkter, og besluttede at genbesøge emnerne hurtigst muligt.  
  
  

b) Kort snak om bestyrelse i DBU K efter repræsentantskabsmøde 2023  
  
-Bestyrelsen drøftede kort ressourcer og kompetencer i fremtidens bestyrelse. Punktet bliver et 
opmærksomhedspunkt på kommende bestyrelsesmøder frem mod repræsentantskabsmødet 2023.  
  
-BH nævnte at man evt. kunne gøre brug af kompetencekort, for at afdække de eksisterende kompetencer i 
bestyrelsen.   
  
c) Futsal – henvendelse fra Futsalgruppen   
  
-Bestyrelsen drøftede henvendelser fra DBU Københavns Futsalgruppe og fra formanden for DBU Futsal. Begge finder, 
at bestyrelsen ikke prioriterer futsal-sporten i København. Det er f.eks. en udfordring at de 2 københavnske klubber i 
landets bedste række, skal spille turneringskampe kl. 21.00 mod hold fra f.eks. Jylland.   
  
-Der var enighed om, at futsal-sporten i Københavns Kommune og københavnsområdet har svære vilkår, da 
kommunerne betragter sporten analog til almindelig fodbold. Futsal dyrkes primært af voksenforeninger, og her 
spiller kommenens retningslinjer for booking af haltider ind – børn har fortrinsret i forhold til voksne.   
  
-Man var enige om at det er klubbernes eget ansvar at søge haltider til klubbernes turneringskampe. Andet er ikke 
praktisk muligt pt.  
  
-FJ vil gerne deltage i futsal-klubbernes kommunale drøftelser omkring udfordringen med sene midtuge-kampe mod 
hold f.eks. Fyn og Jylland, og stiller sig gerne til rådighed for drøftelser med futsalklubberne, hvis dette ønskes.   
  
  
3. Orientering (Orienteringer må gerne udsendes skriftligt)  
a) DBU Bredde – seneste nyt  
  
-FJ orienterede om dialogen med de andre lokalunioner.  
  
b) Formanden – seneste nyt  
  
-Intet særskilt at bemærke.  
  
c) Udvalg & Faggrupper – seneste nyt  
  
-TG orienterede om seneste nyt fra turneringsudvalget. TI og TG deltager i SU-møde med DBU Sjælland.  
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d) Administrationen – seneste nyt  
  
-efodbold: Turneringsadministrationen i øst håndteres efter aftale for kommende turnerings vedkommende af DBU 
Sjælland.  
  
-Fremtidens trænere har været en større administrativ opgave end forventet. 60 unge fra vores område var tilmeldte 
fra starten. I alt 42 har nu gennemgået både C1 og C2 uddannelsen.  
  
-Der har været afholdt møder i alle udvalg på nær seniorudvalg efter sommerferien. Dermed er alle udvalg i gang 
efter rekrutteringsfasen og etableringen af nye udvalg.   
  
  
4. Emner til behandling på kommende bestyrelsesmøder.   
- Diskussion om reglerne i breddefodbold.   
  
  
5. Eventuelt  
- Intet at bemærke  
 


