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DBU København 

 
 
Indkaldelse til bestyrelsesmøde 
 
Dato: torsdag den 1. september kl. 17.00 
Sted: DBU Københavns bestyrelseslokale  
 
Til stede: Flemming Jensen (FJ), Jan Sørensen (JS), Jette Kragh (JKR) og Finn Nørgaard (FN) 
Administrationen: Jan Kristensen (JK) 
Ikke til stede: Bo Hammer, Kurt Bagge-Hansen, Flemming Lauenborg, Tobias Ilum og Tom Gudmandsen 
 

Dagsorden: 
 

Bestyrelsen konstaterede at man ikke var beslutningsdygtig, da kun 4 bestyrelsesmedlemmer var mødt, 
og som en følge heraf var det ikke muligt at træffe beslutninger jf. unionens love. 

 
1. Til beslutning 
a)  Vinterbold 

Man drøftede kort det fremsendte oplæg. 
 
2 .  Til drøftelse 
a)  Get Movin / Nationalt pigefodboldprojekt 

Bestyrelsen drøftede længe det fremsendte materiale. Der er forhold i projektet, som man er bekymrede 
for. Man finder bl.a. at der er alt for få midler til klubberne, og alt for mange midler går alene til 
administration og ansættelser af nye medarbejdere. Bestyrelsen diskuterede, hvordan man skal 
forholde sig til et projekt med så gode intentioner, men som bestyrelsen ikke mener passer til 
forudsætningerne for udvikling af pigefodbolden i DBU Københavns område. 
 

b)  Mål og indsatser for DBUK’s strategispor v/Hans Vixø 
Hans Vixø gennemgik det fremsendte materiale udarbejdet af administrationen. Der var efterfølgende 
en god debat. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med det gode overblik, men var bekymret over de mange 
projekter som personalet bruger tid på, og om antallet af projekter modsvarer de resurser, der er til 
stede for udvikling i DBU København. 

 
3 .  Status 
a)  Opfølgning fra seneste bestyrelsesmøde 

På baggrund af de mange opfølgningspunkter fra bestyrelsesmødet i august måned, havde bestyrelsen 
brug for en status på alle hængepartier. JK anmodede om en højere besvarelsesprocent ift. udsendt 
materiale fra administrationen til bestyrelsens medlemmer. JK meddelte, at en ansøgning om midler fra 
bestyrelsens udviklingspulje ift. nedsættelse af et specialistkorps, som ønsket fra flere klubbers side, 
udsendes via mail og skal besvares hurtigt, da et oplæg er planlagt til at blive præsentereret overfor 
klubberne ved formandsklubbens kommende møde og på turen til Bruxelles. 
 

 
4 .  Orientering  
A)  DBU Bredde – seneste nyt 

FJ refererede fra seneste møde med de 6 lokalunionsformænd samt Jesper Møller og Jacob Jensen. Der 
afventes nu et oplæg fra DBU på både økonomi og politisk struktur for DBU Bredde. 

B)  Formanden – seneste nyt 
Intet at bemærke 

C)  Udvalg & Faggrupper – seneste nyt 
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Intet at bemærke 
D)  Administrationen – seneste nyt 

JK orienterede om udviklingen med Københavns Ejendomme og den varslede huslejestigning på mere 
end 400%. Der er nu efter et par forhandlingsmøder modtaget et endeligt oplæg fra Københavns 
Ejendomme, som er lidt bedre end det første oplæg. Der var forslag til den videre proces. 

 
 
5 .  Bestyrelsens To-Do-Liste 
Bestyrelsens hængepartier 

Opdateres jf. punkt 3. 
 
6. Eventuelt 

Intet at bemærke. 
 
 


