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Indkaldelse til bestyrelsesmøde
Dato: mandag den 13. september kl. 17.00
Sted: DBU Københavns bestyrelseslokale
Til stede: Flemming Jensen, Kurt Bagge-Hansen, Tom Gudmandsen, Jan Sørensen, Finn Nørgaard, Tobias Ilum og Bo
Hammer.
Ref.: Jan Kristensen

Dagsorden:
0. DBU’s nye strategi v/Jakob Jensen. 17.00-18.00
0) DBU’s direktør Jakob Jensen fremlagde et udkast til DBU’s nye strategi. Emnet gav anledning til en efterfølgende
debat, og en række kommentarer og bemærkninger til materialet, som JJ tager med i det videre arbejde.

1. Sager til beslutning
a) DBUK bestyrelsesseminar. Fastsættelse af dato m.m.
b) Prisregulering ”Vinterbold”
c) Opfølgning på DBU Københavns repræsentantskabsmøde
d) Procedure for bestyrelsesmøderne og forslag til øget transparens
1a) Bestyrelsen besluttede at afholde bestyrelsesseminar den 14. november. Her ønsker man at bearbejde klubbernes
tilbagemeldinger pba. det klare nej til det fremlagte reformforslag, desuden skal der fastsættes nye
hovedindsatsområder og mål for DBU København, som skal afspejle klubbernes tilbagemeldinger og DBU’s nye
strategi, som forventes vedtaget inden længe. Mødet bliver et heldagsmøde, og afholdes på et konferencested. JK
foreslog at der engageres en ekstern proceskonsulent, hvilket bestyrelsen bakkede op. Der skal efterfølgende
udarbejdes en drejebog for mødet. Ansvar FJ og JK.
1b) DBU Sjælland har foreslået en indexregulering på 2,6% ved deltagelse i fællesturneringen Vinterbold. Der var
opbakning til forslaget, som meddeles DBU Sjælland.
1c) På baggrund af afstemningsresultatet ved repræsentantskabsmødet var bestyrelsen enige om, at man nu hurtigst
muligt ønsker at få klubbernes tilbagemeldinger, således bestyrelsen og klubberne i fællesskab kan skabe den bedste
organisation for klubberne i DBU Københavns område. Man besluttede at afholde 3 møder, hvor man inviterer
klubberne ind til drøftelser. Møderne afholdes i ugerne 40,41 og 43. BH undersøger lokale og vender retur. TG og FN
gjorde opmærksom på, at det er vigtigt at have klubbernes tilbagemeldinger inden møderne. Bestyrelsen besluttede
derfor at udarbejde et spørgeskema, som udsendes i uge 35. FN og BH sender et udspil senest fredag 17. september.
1d) Bestyrelsen ønsker en øget transparens. Man besluttede derfor at DBU Kommunikationschef, Dan Pedersen,
fremover deltager ved bestyrelsesmøderne, og som udgangspunkt udfærdiges en opfølgende nyhed til hjemmesiden
dagen efter bestyrelsesmøderne. Desuden besluttede man, som noget nyt at etablere et nyhedsbrev – ”Nyt Fra
Bestyrelsen”- som udsendes ca. hver 5-6 uge med seneste nyheder fra bestyrelsen. Dette udsendes til alle
klubformænd og udvalgsmedlemmer.
Et flertal af bestyrelsens medlemmer besluttede at indføre ”bestyrelsens kvarter” efter behov, og som et sidste punkt
på dagsorden ved DBU Københavns bestyrelsesmøder.
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2. Sager til drøftelse
a) Forberedelse af Breddebestyrelsesmødet den 21. september
b) DBU Bredde repræsentantskabsmøde den 27. november. Deltagelse
c) Medlemstal og økonomifordeling.
d) Strategi, vision og samarbejde.
2a) Punktet udgik – da der ikke var modtaget dagsorden og bilag til mødet den 21. september
2b) DBU Bredde afholder ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 27. november, hvor eneste punkt på
dagsorden vil være en tilbagerulning af lovene på baggrund af DBU Københavns nej til reformen. Det undersøges pt.
om det vil være muligt at afholde mødet virtuelt i stedet for at folk skal møde op fysisk.
DBU Københavns medlemmer af DBU’s repræsentantskab består af 11 personer - de 8 tidligere
bestyrelsesmedlemmer samt Jørgen Andersen fra FB, Henrik Christensen fra Hellas og Tobias Ilum. Alle er valgte for et
kalenderår (2021), og som udgangspunkt kan der ikke skiftes ud medmindre et medlem selv siger fra. FJ retter
henvendelse til de tidligere bestyrelsesmedlemmer om deres roller.
2c) JK fremlagde en oversigt over DBU Københavns andel af tilskuddet fra DBU. DBU Københavns andel er den laveste
i mere end 10 år på trods af DBU København er eneste lokalunion, som har medlemsfremgang. FJ og TG ønskede
hurtigst muligt et få fremsendt et overblik over pengestrømme og fordelinger i DBU Bredde.
2d) FJ fremlagde et større oplæg vedr. styrkelse af nærhed til klubberne, demokrati, klubinvolvering samt
samarbejdet i DBU Bredde herunder bestyrelsen. Efter en længere drøftelse kunne en samlet bestyrelse tilslutte sig
oplægget og var enige i strategierne. FN påpegede dog nogle få områder, som efterfølgende korrigeres i samarbejde
med FJ, der efterfølgende italesætter forholdene på kommende møde i DBU Bredde bestyrelsen.

3. Orientering
a) DBU Bredde
– Intet at bemærke siden sidst.
b) Udvalg & Faggrupper
– intet at bemærke
c) Administrationen
- Formandsklubben rejser i dagene 6-8 november til Paris. Repræsentanter fra bestyrelsen deltager naturligvis.
Tidligere bestyrelsesmedlem, Diana Andersen, er udtrådt af ”Det Grønne Råd” i Københavns Kommune. Søren
Hemmingshøj indtræder i stedet. Søren var i forvejen suppleant.
Vi mangler fortsat en tilbagemelding fra DBU vedr. et møde med Jesper Møller og Jakob Jensen. Bolden er på DBU’s
banehalvdel, som også har ønsket mødet.
DBU København har i weekenden den 11. og 12. september haft besøg af Det Færøske Fodbold Forbund. Programmet
var et oplæg på Sporsløjfen, besøg i flere københavnske fodboldklubber, Superligakamp mellem BIF og Silkeborg,
rundvisning og oplæg i Fodboldens Hus på DBU Allé, fodboldkamp i Brøndby i Gjensidige Ligaen mellem BIF og
Fortuna Hjørring, fællesspisning m.m.
Der er modtaget 2 henvendelser om tildeling af DBU’s sølvnål. Begge er bevilliget.
4. Eventuelt
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Intet at bemærke.
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