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Til stede:
Flemming Jensen (formand), Kurt Bagge-Hansen, Finn Nørgaard, Bo Hammer, Tobias Ilum, Jan Sørensen, Jan
Kristensen, Dan Pedersen (sekretær).
Afbud:
Flemming Lauenborg, Tom Gudmandsen
Indkaldelse til bestyrelsesmøde
Dato: tirsdag den 15. marts kl. 17.00
Sted: DBU Københavns bestyrelseslokale
Dagsorden:
1. Til drøftelse og beslutning
a) DBU Københavns Repræsentantskabsmøde

Velkommen til de 2 nye

-Formand Flemming Jensen bød velkommen til Jette Kragh fra FA 2000 som nyt medlem af bestyrelsen. Flemming
Lauenborg fra B93, som også er nyt medlem af bestyrelsen havde desværre måtte melde afbud grundet sygdom.

Evaluering. Hvordan gik det?
-Overordnet fandt bestyrelsen at mødet forløb rigtig godt. Det fungerede godt med de små film fra
prisoverrækkelserne ude i klubben. Finn Nørgaard kommenterede på, at det ville være fint med en monitor foran
talerstolen, så man bedre kan følge med i de slides, der præsenteres for repræsentantskabet.
-Der er et ønske fra bestyrelsens side om at gøre mere for dialog og diskussion med og mellem klubberne fremover.
Der skal udarbejdes plan for dette frem mod repræsentantskabsmødet 2023.
-Bestyrelsen var enige om, at netværk og dialog en vigtig del af repræsentantskabsmødet, og arbejder på at få styrket
dialogen med klubberne på kommende repræsentantskabsmøder.

Referat og protokollat til underskrift
-Bestyrelsen har taget de kritiske revisorers ene bemærkning om udgiften til dirigent i forbindelse med
repræsentantskabsmødet 2021 ad notam. Beslutningen blev truffet af den tidligere bestyrelse. Bestyrelsen var enige
om, at bestyrelsen naturligvis altid skal følge op på de kritiske revisorers bemærkninger.
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Placering af mødet i 2023
-Bestyrelsen anbefaler at administrationen igen gør brug af enten Hotel Scandic Copenhagen eller Hotel Scandic i
Sydhavnen. Repræsentantskabsmødet i 2023 afholdes den 20. februar.

Arbejdsopgaver / bestyrelsen
-Jette Kragh blev valgt som formand for det nye Ungdomsudvalg.
-Finn Nørgaard blev valgt som formand for det nye Seniorudvalg.
- Tobias Ilum blev valgt som formand for Børneudvalget.
-Flemming Jensen fremhævede, at det er vigtigt, at administrationen og de respektive udvalgssekretærer koordinerer
udvalgsarbejdet mellem børneudvalget, ungdomsudvalget pigefaggruppen så indsatser for børn, ungdom og piger
hænger godt sammen og understøtter hinanden.

De 4 strategispor – opfølgning og handlingsplan
-Jan Kristensen fremlagde et udkast for, hvordan DBU København kommer i mål med udarbejdelsen af nye
kommissorier og rekrutteringsprocessen til de nye udvalg, så strukturen afspejler de 4 nye strategispor. Planen blev
godkendt.
-Det blev besluttet at alle nuværende udvalgsmedlemmer skal genansøge om en plads i udvalgene, hvis de ønsker at
fortsætte. Bestyrelsen argumenterede for denne løsning, da man starter forfra med helt nye strategispor for DBU
København samt nye kommissorier i alle udvalgene.
-Det blev desuden bemærket, at det er vigtigt at man gør opmærksom på forventet arbejdsindsats i forhold til antal
møder og arbejde mellem møderne mv. I forhold til selve rekrutteringsprocessen var man enige om, at det giver god
mening, at DBU København forsøger at opfordrer klubber med ansatte til at bidrage med resurser i udvalgene, da de
har stor indsigt og kan ses som lokale eksperter i mange henseender.

Andet
-I forhold til kommunale netværksgrupper har Flemming Jensen og Søren Hemmingshøj afholdt møder med klubber
på Frederiksberg, i Gentofte og Tårnby. Næste område er klubber i Københavns Kommune, som deles op i møder for
klubber på Amager og resten af København.
b) DBU’s repræsentantskabsmøde i Silkeborg

Evaluering af mødet

-Bestyrelsen vurderede at mødet var uden sprængstof, men fandt det vigtigt, at Jesper Møller i sin mundtlige
beretning kommenterede på samarbejdsvanskelighederne i DBU Bredde og selv går ind i sagen. Bestyrelsen fandt at
Fodboldkongressen om lørdagen var forløbet glimrende og det var en god oplevelse.

Modernisering af DBU’s politiske organisation
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-På et møde den 4. marts 2022 besluttede DBU´s bestyrelse at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal vurdere behovet
for en fortsat modernisering af DBU´s politiske organisation.
-DBU Københavns bestyrelse indstiller i den forbindelse Flemming Jensen som repræsentant i arbejdsgruppen.
Flemming Jensen vil løbende være i dialog med Kurt Bagge-Hansen og Tobias Ilum om gruppens arbejde.
c) DBU Bredde

Status

-Flemming Jensen orienterede om situationen i DBU Bredde på baggrund af DBU Breddes repræsentantskabsmøde i
Silkeborg, hvor DBU Jylland, DBU Sjælland og DBU Fyn valgte at gennemføre et DBU Bredde repræsentantskabsmøde
på trods af DBU København, Lolland Falster og Bornholm var imod ideen, og meddelte at dette skridt ville være en
reel opløsning af det nuværende DBU Bredde. På trods af advarslen fra 3 lokalunioner valgte man alligevel at
gennemføre mødet. De foreslåede lovændringer blev vedtaget og Bent Clausen fra DBU Jylland blev valgt som ny
formand for DBU Bredde og erstatter Lars Albæk fra DBU Bornholm. Jakob Koed fra DBU Sjælland valgtes som ny
næstformand, og Bjarne Christensen fra DBU Fyn blev valgt som økonomiansvarlig.
DBU Bredde bestyrelse er således ikke længere beslutningsdygtig, da kun 3 lokalunioner fremover deltager i
bestyrelsesmøderne. DBU´s formand Jesper Møller er nu gået ind i udfordringerne i DBU Bredde politiske niveau, og
der vil hurtigst muligt findes en løsning.
d) Henvendelse fra Turneringsudvalget

Til drøftelse

-Bestyrelsen var tilfredse med de gode input fra turneringsudvalget og kvitterer for modtagelsen. Forslagene tages
med videre i arbejdet med udarbejdelsen en ny struktur for DBU København.
-Det blev besluttet at turneringsudvalgets referater fremover skal offentliggøres på hjemmesiden.

e) Voksenfodbolden i Københavns kommune
-Jan Sørensen gjorde opmærksom på, at det er en udfordring, at kommunen ikke følger retningslinjerne i den
idrætspolitiske redegørelse, som betyder at seniorhold først kan tildeles banetider efter kl. 20:00. Dette overholdes
ikke allevegne.
- Bestyrelsen var enige om at synliggøre konsekvenserne for voksenfodbolden, som ringestilles i forhold til tidligere,
hvor man har kunne tale sig frem til løsninger på de store spillesteder. De nye retningslinjer, som er indført på
baggrund af en politisk beslutning om prioritering af børn og unge, er i praksis en alvorlig trussel mod
voksenfodbolden i København.
-Flemming Jensen forklarede at problemstillingen har været oppe at vende i Folkeoplysningsudvalget. Her drøftede
man forskellige løsninger – fx at sluttidspunkt for primetime rykkes frem til kl. 19:00. Man har også drøftet at alle
områder ikke fordeles efter samme principper.
-Det blev besluttet at Flemming Jensen, Finn Nørgaard, Jan Sørensen, Bo Hammer og Jan Kristensen deltager i en
arbejdsgruppe, som skal komme med konkrete løsningsforslag.
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Facilitetsmangel / ny fordelingsrunde
-Jan Sørensen problematiserede bestyrelsens tidligere beslutning om at klubberne skal betale baneleje til DBU
København ift. de tider DBU København har booket til turneringskampe, og derved påfører klubberne udgifter som de
ikke ville have haft hvis klubberne selv havde booket banerne.
- Bestyrelsen var enige i, at det må undersøges en gang mere, om det er muligt at få ændret på retningslinjerne for
booking af baner. Det betyder desuden at DBU Københavns produkt overfor klubberne er blevet ringere.
-Jan Kristensen bemærkede, at flere klubber har gjort opmærksom på, at booking af baner er kæmpe udfordring, der
skræmmer de frivillige væk. JK gjorde opmærksom på, at personalet løbende har samarbejdet med Københavns
Kommune om at optimere bookingsystemet, men fjernes banebookinggebyret, så vil det jf. budgettet betyde en årlig
omkostning for DBU København på ca. 400.000.
-Det blev bemærket at mange andre idrætsgrene har samme udfordringer som fodbolden, hvorfor det kunne give
mening at samarbejde med andre idrætter og opnå en bedre model for booking af faciliteter i KK.
- Bestyrelsen besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe, der kommer til at bestå af Flemming Jensen, Jan Sørensen,
Jan Kristensen og 1 medarbejder fra turneringsafdelingen.

2. Orientering

a) DBU – seneste nyt
-Flemming Jensen orienterede om at han har skrevet et brev til Esben Danielsen omkring tildeling af flere fodboldmål
til baner i KK samt om klubbernes udfordringer i forhold til vedligeholdelse og reparation af lysanlæggene.

b) Udvalg & Faggrupper – seneste nyt
-Kurt Bagge-Hansen orienterede om generalforsamlingen i KFD, som er godt tilfredse med samarbejdet med DBU
København. Der indkaldes til et snarligt møde mellem de to samarbejdspartnere. Kurt Bagge-Hansen orienterede også
om de tre onlinekurser dommergrundkurser, der er afholdt i 2022. Onlinekurserne er fortsat en stor succes, hvor 60
nye fodbolddommere nu er klar til at komme ud på banerne fra Påsken 2022.
-Kurt Bagge-Hansen orienterede om et spændende møde i pigearbejdsgruppen, som igangsætter mange nye
aktiviteter for pigefodbolden i 2022. Der præsenteres også en ny strategi for pigeområdet i løbet af 2022.
c) Administrationen – seneste nyt
-Administrationen har offentliggjort to nye stillingsopslag efter at Henrik Selch og Birgitte Harder begge har opsagt
deres stillinger. Man søger en ny børneklubrådgiver på 18,5 timer og en fuldtidsansat sekretariatsmedarbejder.

3. Eventuelt
-Det blev besluttet at bilag fremover uploades som PDF-filer på www.dbunet.dk
-Tobias Ilum rykkede for at den planlagte implementeringsgruppe omkring børnestrategien nedsættes snarest.

