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Referat af bestyrelsesmødet 
 
Dato: torsdag den 2. juni kl. 17.00 
Sted: DBU Københavns bestyrelseslokale  
 
Til stede:  
Flemming Jensen (FJ), Kurt Bagge-Hansen (KB), Flemming Lauenborg (FL), Tom Gudmandsen (TG) 
Finn Nørgaard (FN), Jette Kragh (JKR), Tobias Ilum (TI), Jan Sørensen (JS). Fra Administrationen Jan Kristensen (JK) og 
Dan Pedersen (DP).  
 
Fraværende:  
Bo Hammer (BH) 
 
 
Dagsorden: 
 
1. Til beslutning 
A) Nationalt kompensationssystem for piger. 
Bestyrelsen valgte at bakke op forslaget til nyt kompensationssystem uden yderligere kommentarer. Høringssvar er 
efterfølgende afsendt. 
 
B) Talentstrategi for drenge. 
Bestyrelsen havde gerne set en længere høringsperioden, hvor bredden og DBU’s Ungdomsgruppe i højere grad var 
blevet inddraget i processen.  
 
Punktet førte til en længere debat om talentstrategi og licenssystemet, hvor FL blandt andet argumenterede for, at der 
er behov for en arbejdsgruppe i DBU København, hvor licensklubberne kan mødes og have en dialog om udviklingen. 
Derudover bemærkede flere medlemmer af bestyrelsen, at de største klubber har meget stor indflydelse på udviklingen 
og sætter retningen i dansk ungdomsfodbold, hvilket skaber et pres nedad i systemet og skaber særlige udfordringer i 
de klubber, som forsøger at følge med. Bestyrelsen vil følge op på et kommende bestyrelsesmøde. 
 
Et udkast til et høringssvar fra DBU Københavns Turneringsudvalg blev godkendt og er siden fremsendt. 
 
C) Retningslinjer for ansatte og frivillige.  
FJ redegjorde for de nye retningslinjer, som skal sikre at ansatte og frivillige i DBU og lokalunionerne ikke står i nogle 
uhensigtsmæssige dilemmaer, som repræsentanter for dansk fodbold. De nye retningslinjer skaber ensartethed på 
tværs af DBU og lokalunionerne.  FJ og JK har deltaget i arbejdsgruppen. Der var ingen bemærkninger til det 
fremsendte oplæg. JK udarbejder et kort høringssvar. 
 
FJ bemærkede, at der fortsat kan være behov for retningslinjer omkring inhabilitet lokalt i DBU København. Her er 
allerede nedsat en arbejdsgruppe, som kigger på dette bestående af FJ og JS.   
 
 
D) Etablering af et futsal udvalg 
Bestyrelsen vil for nuværende ikke oprette et selvstændigt futsal udvalg, da man ser futsal som en aktivitet, som hører 
hjemme i en faggruppe under turneringsudvalget. Bestyrelsen vil opfordre faggruppen til at indstille en kandidat til 
turneringsudvalget. Faggruppen opfordres desuden til at komme med et oplæg til turneringsudvalget i forhold til en 
styrkelse af futsal i DBU Københavns område. Oplægget kan med fordel komme med bud på futsal som en udendørs 
aktivitet – j.fr. udfordringer i forhold til at få haltider, som er en alvorlig hindring for sportens udvikling i DBU 
Københavns område.  



 
 

.  
     

 Ved Sporsløjfen 10. 

 2100 København Ø. 

 www.dbukoebenhavn.dk 
  

DBU København 

 
F) Ansøgning fra DBU Bornholm 
Bestyrelsen godkendte en ansøgning fra DBU Bornholm om deltagelse af et U16 pigehold fra Bornholm i DBU 
Københavns række. Dette vil betyde en mindre stigning i klubbernes rejseomkostninger til Bornholm. 
 
 
2. Til drøftelse 
A) Mødet med FCK 
FJ præsenterede et udkast, der kan skabe grundlag for videre drøftelser omkring en samarbejdsaftale med FCK. 
 
Der var en konstruktiv dialog for og imod et mere intensiveret samarbejde. Bestyrelsen var dog enige om at fortsætte 
dialogen.  
 
Der afholdes nyt møde med FCK den 10. juni.    
 
B) Klubmøde for klubber i Københavns Kommune 
FJ orienterede bestyrelsen om at man nu har fastsat dato for møde mellem klubberne og Københavns Kommune. 
Mødet afholdes den 21. juni fra kl. 19:00. 
 
Klubberne i Københavns kommune får mulighed for at sætte ord på de problemer og benspænd de møder hverdagen. 
Alle klubber i Københavns Kommune har fået invitation til mødet.  
 
C) Udfordringer med antallet af fodbolddommere 
FJ orienterede om situationen og manglen på fodbolddommere, som forstærkes af, at der bestilles flere dommere end 
nogensinde før og fordi eliten tager endnu flere dommere. JK tilføjede desuden at det også er en udfordring at finde 
vejledere til nye dommere.  
 
TG orienterede om, at emnet også har været oppe i turneringsudvalget, som foreslår at man fx tager linjedommere 
væk fra U17 og U19 fællesrækkerne.  
 
KB forklarede, at nye dommere ikke dømmer lige så mange kampe som tidligere. Derfor skal vi have uddannet flere 
dommere, men det kan kun lade sig gøre, hvis vi får synliggjort og markedsført dommergerningen mere. Her er det 
også vigtigt med gratis uddannelse.  
 
Det blev desuden besluttet at der skal følges op på datoplanen og ses på mulighed for at lægge flere kampe på 
søndage.  
 
FJ konkluderede, at både dommerudvalg, turneringsudvalg og administration skal inddrages hurtigst muligt, så det 
kan findes en løsning på situationen – i første omgang på den korte og senere på den lange bane. 
 
 
D) Behandling af nye projekter fra DBU Bredde 
FJ orienterede om DBU´s/DBU Breddes nye projekter vedr. FC Demens og OMBOLD. På baggrund af de fremlagte 
forudsætninger har bestyrelsen besluttet at DBU København ikke deltager i projekterne.  
 
Bestyrelsen finder dog, at begge projekter er meget meningsfulde og som udgangspunkt vil man gerne støtte sådanne 
projekter. Bestyrelsen ønsker dog en bedre anvendelse og fordeling af både midler og ressourcer i begge projekter.  
 
Ingen af de nævnte projekter har været politisk behandlet i DBU Breddes bestyrelse, og projekternes økonomi støtter 
alene administrationerne i de to største lokalunioner i DBU Bredde, og tilfører begge betydelige økonomiske midler 
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FJ udarbejder en orienteringsskrivelse til DBU og DBU Breddes bestyrelser. 
 
 
3. Status 
A) Nedsættelse af udvalg 
Bestyrelsen gennemgik de modtagne ansøgere. FN anførte at ansøgningsfristen havde været for kort. Det blev 
besluttet, at der åbnes for en ny ansøgningsrunde til seniorudvalget, da antallet ansøgerfeltet ønskes udvidet. 
 
Bestyrelsen vedtog, at samme person ikke kan have plads i flere udvalg. Det blev ligeledes stadfæstet, at man ikke kan 
have to personer fra samme klub i samme udvalg.  
 
De respektive udvalgsformænd vil sikre at alle udvalg er på plads inden den 1. august til endelig behandling på 
kommende bestyrelsesmøde den 11. august.  
 
B) Meld et benspænd til Kulturministeriet 
DP redegjorde for kampagnen, hvor Kulturministeriet i starten af maj iværksatte en undersøgelse, som skal kortlægge 
og lempe bureaukratiske byrder for foreningslivet. 
 
Det blev besluttet, at DP og FJ laver et samlet skriv til Kulturministeriet omkring bureaukratiske kommunale benspænd 
på vegne af klubberne i Københavns Kommune. DBU København har modtaget en række input fra klubber, som er 
meget frustrerede over banebookingsystemet i Københavns Kommune. 
 
4. Orientering  
A) DBU Bredde – seneste nyt 
FJ orienterede om seneste nyt. DBU Breddes bestyrelse er fortsat på ”hold”.  
 
B) Formanden – seneste nyt 
FJ orienterede om møde med Ole Jacobsen fra DBU’s bestyrelse.  
JKR deltager i møde med DBU forud for kommende landskamp i Parken. FJ er forhindret. 
 
C) Udvalg & Faggrupper – seneste nyt 
TG orienterede om arbejdet i turneringsudvalget. Udvalget har nået hovedparten af de 12 punkter som man satte sig 
for at arbejde med tidligere på året. Der arbejdes videre med datoplaner, dommersituationen og struktur for serie 2 og 
3.  
 
KB orienterede om at der om 14 dage er møde i pigearbejdsgruppen. Efter mødet forventer KB, at pigearbejdsgruppen 
er klar til at præsentere en strategi og nye målsætninger for pigeområdet. 
 
D) Administrationen – seneste nyt 
JK orienterede om seneste møde med Københavns Kommune omkring den markante forhøjelse af huslejen på mere 
end 400%. Huslejestigningen fastholdes af KK.  
 
Bestyrelsen besluttede, at der skal afsøges andre muligheder, for at se hvad man kan ellers kan få til prisen.  
 
5. Bestyrelsens To-Do-Liste 
Bestyrelsen gennemgik listen.  
 
6. Bestyrelsens kvarter 
Intet at bemærke 
 
 


