Ved Sporsløjfen 10.

.

2100 København Ø.
www.dbukoebenhavn.dk

DBU København

Indkaldelse til bestyrelsesmøde
Dato: torsdag den 3. februar kl. 17.00
Sted: DBU Københavns bestyrelseslokale
Til stede: Flemming Jensen, Tom Gudmandsen, Tobias Ilum, Finn Nørgaard
Afbud: Bo Hammer, Kurt Bagge-Hansen og Jan Sørensen
Gæst: Lars Albæk, DBU Bornholm
Referent: Jan Kristensen

Dagsorden:
1. Sager til beslutning
a) DBU Bredde / modernisering
o Stillingtagen til seneste udvikling
Ad 1a) Flemming Jensen bød velkommen og konstaterede at hele 3 bestyrelsesmedlemmer grundet sygdom
ikke var i stand til at deltage i mødet. Lars Albæk, formand for DBU Bornholm, var inviteret med som gæst.
Flemming Jensen redegjorde for den seneste udvikling i DBU Bredde herunder senest afholdte
bestyrelsesseminar i Dalum.
Flemming Jensen kunne meddele, at DBU Bredde har forhandlet sig frem til en ny økonomisk aftale med DBU,
som fremover kaldes for en strategiaftale. Flemming Jensen meddelte, at DBU København, DBU Bornholm og
DBU Lolland Falster alle har givet udtryk for at man ikke ønsker at underskrive aftalen for nuværende.
Det var efterfølgende en længere og konstruktiv drøftelse, og bestyrelsen besluttede at mødes igen mandag
den 7. februar, hvor man fortsætter drøftelserne.

b) Repræsentantskabsmøde 2022
o Valg ifølge lovene
o Form og handlingsplan/drejebog
o Andet
o DBU’s repræsentantskabsmøde
Ad 1b) Jan Kristensen gennemgik det fremsendte materiale herunder mødets drejebog. Der er få hængepartier
som skal falde på plads hurtigst muligt. Der er umiddelbart en tilfredsstillende interesse fra klubbernes side, og
knapt 40 klubber har allerede tilmeldt sig mødet.

c) Samarbejde med FC København
o Stillingtagen til samarbejde
Ad 1c) Jan Kristensen redegjorde for et indledende møde med repræsentanter fra FC København og anbefalede
at dette blev fulgt op med et samarbejdsmøde, hvor deltagerkredsen blev udvidet til at omfatte flere
administrative medarbejdere fra begge sider. Dette var bestyrelsen ikke enige i, at besluttede at mødet skal
være et politisk møde. Flemming Jensen og Tobias Ilum deltager på vegne af DBU København.

2. Orientering
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a) DBU & DBU Bredde – seneste nyt
Punktet udskudt til næste møde.
b) Udvalg & Faggrupper – seneste nyt
Punktet udskudt til næste møde.
c) Administrationen – seneste nyt
Jan Kristensen meddelte, Birgitte Harder, desværre med udgangen af januar måned har opsagt sin stilling.
Der mangler fortsat enkelte klubber, som ikke har indberettet medlemstal rettidigt til DIF. Der er sat gang i en
rykkerprocedure. Overordnet ser tallene positive ud.
Der har netop være afholdt endnu en dommer online kursus. 40 kursister bestod eksamen og nu parate til at
dømme.
Årsregnskabet er modtaget retur fra den registrerede revisor og udviser et overskud før hensættelser på kr.
530.000, -.

3. Bestyrelsens To-Do-Liste / Gennemgang
Punktet udskudt til næste møde.

4. Eventuelt
Intet at bemærke.

