Ved Sporsløjfen 10.

.

2100 København Ø.
www.dbukoebenhavn.dk

DBU København

Referat af bestyrelsesmødet
Dato: torsdag den 18. november kl. 17.00
Sted: DBU Københavns bestyrelseslokale
Til stede: Flemming Jensen, Jan Sørensen, Tobias Ilum, Kurt Bagge-Hansen, Finn Nørgaard, Tom Gudmandsen, Jan
Kristensen, Dan Pedersen (sekretær)
Afbud: Bo Hammer
Dagsorden:
1. Sager til beslutning
a) Opfølgning på DBUK bestyrelsesseminar den 14. november.
Bestyrelsesmedlemmerne var enige om, at det havde været et godt og udbytterigt seminar.
Bestyrelse har besluttet at arbejde videre med fire strategispor i de kommende 3 år:
•
•
•
•

Medlemsklubber: Det skal være lettere at være klub
Kommuner: Flere og bedre faciliteter
DBU Københavns organisation: Flere til fodbold, fodbold til flere
DBU Bredde: Samarbejde og åbenhed

Konkrete indsatsområder under de forskellige strategispor, mål samt handlingsplaner skal færdigbearbejdes forud for
repræsentantskabsmødet 2022.
Bestyrelsen besluttede at følge op på bestyrelsesseminaret med et nyt møde lørdag den 15. januar 2022, hvor der
arbejdes videre med de nye strategispor. Der engageres en ekstern facilitator. DBU Københavns administration
udarbejder et oplæg til indsatser/mål og handlingsplaner for de fire strategispor forud for mødet. På mødet vil
bestyrelsen også arbejde med en ny struktur for udvalg, netværks- og arbejdsgrupper i DBU København.
• Bestyrelsens sammensætning 2022. Strategi frem mod repræsentantskabsmødet
Flemming Jensen, Jan Sørensen og Tobias Ilum er alle på valg i forbindelse med det kommende
repræsentantskabsmøde den 28. februar 2022. Alle er parate til at modtage genvalg. Der arbejdes videre med en
strategi frem mod repræsentantskabsmødet.

1b) Repræsentanter i interne og eksterne fag- og arbejdsgrupper
Bestyrelsen valgte medlemmer til de mange forskellige arbejdsgrupper. I alt 26 grupper.
1c) Udvalgsformandens ansvarsområde.
Bestyrelsen besluttede, at man indtil videre holder fast i de eksisterende opgavebeskrivelser.

1d) DBU Breddes seminar den 26 & 27 november
Flemming Jensen præsenterede et oplæg for bestyrelsen, som godkendte dette. FJ og JK deltager i seminariet, som
afholdes i Middelfart.
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1e) DBU Breddes repræsentantskabsmøde den 2. december
Bestyrelsen satte holdet på 11 personer, som skal stemme om en tilbagerulning af DBU Breddes love på baggrund af
DBU Københavns nej til reformen. Mødet afholdes ikke fysisk. Afstemningen sker via PC.
1f) DBU’s repræsentantskabsmøde den 5. marts 2022
Punktet blev drøftet grundigt. Der skal i alt vælges 12 personer. Endelig beslutning træffes på kommende møde.
1g) Valg af modtagere (breddepriser)
DBU Københavns bestyrelse valgte de forskellige lokale vindere indenfor følgende kategorier:
•
•
•
•

Årets klub
Årets leder
Årets frivillighedspris
Årets fodboldaktivitet

Vinderne offentliggøres løbende på DBU Københavns nyhedskanaler og/eller på DBU Københavns
repræsentantskabsmøde 2022.

2. Sager til drøftelse
2a) DBU Københavns Budget 2022 (1. behandling)
Bestyrelsen blev præsenteret for budget 2022. Opfølgning på kommende møde den 6. december.

3. Orientering (fremsendes skriftligt inden mødet)
3a) DBU & DBU Bredde
JK gennemgik DBU Breddes regnskab og budget. Der var efterfølgende en del spørgsmål.
3b) Udvalg & Faggrupper
TI forklarede, at Børne- og ungdomsudvalget er i gang med en plan for udrulning af den nye børnestrategi.
TG orienterede om udviklingen i Turneringsudvalget, hvor man arbejder med en anden struktur for både senior og
ungdomsrækkerne.
3c) Administrationen
Intet at bemærke

4. Bestyrelsens To-Do-Liste / Gennemgang
Oversigten gennemgået og finpudset.

5. Eventuelt
Intet at bemærke

