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Referat af DBU Københavns bestyrelsesmøde
Mødet afholdt: Den 4. februar 2016
Sted: DBU København
Til stede: Henrik Ravnild(HR), Diana Andersen(DA), Tobias Ilum(TI), Morten Høgsdal(MH), Christian Kofoed (CK), Yery I. Hansen
(YIH) og Jesper Gradert (JG)
Afbud: Kasper Darfelt (KD)
Referent: Jan Kristensen(JK)
Mødets dagsorden:
1. DBU Københavns repræsentantskabsmøde
2. De seks strategiske hovedindsatsområder
3. Fastsættelse af mødedage 2016
4. Udvalgssammensætning 2016
5. Klageprocedure
6. DBU’s repræsentantskabsmøde
7. Meddelelser fra formanden
8. Meddelelser fra administrationen
9. Eventuelt
1. DBU Københavns repræsentantskabsmøde
Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med arrangementet og hotellet. Man var lidt forundret over den manglende debat, men valgte
at tage dette som et udtryk for en generel tilfredshed fra klubbernes side. Man besluttede, at fremover skal
bestyrelsesmedlemmerne motivere, hvorfor man evt. vælger at genopstille til bestyrelsen. Man vedtog, at mødet i 2017 igen
afholdes på Hotel Scandic Sydhavnen. Man overvejer på baggrund af et par henvendelse at flytte tidspunktet fra 17.00 til 17.30.

2. De seks strategiske hovedindsatsområder
Man drøftede længe det udarbejdede materiale, som også blev præsenteret over for klubberne ved repræsentantskabsmødet.
Man fandt alle områder for vigtige for udviklingen af fodbolden i DBU Københavns område. Man var enige om, at indsatsen skal
være målrettet, og der skal afsættes de fornødne resurser – både administrative, frivillige og politiske - til at gøre en forskel.
Derfor vil det være vigtigt for succesen, at der vil være tilstrækkelige administrative resurser at trække på. Man anslog, at der
skal bruges omkring et halvt årsværk pr. indsatsområde. JK påpegede, at der ikke er administrative resurser til at igangsætte alle
indsatsområder. Man var enige i, at det kan blive nødvendigt, at tilføre eksterne resurser i en afgrænset periode. Man
besluttede, at prioritere indsatsområderne og i foråret 2016 arbejde videre med ”Flere og bedre dommere”,
”Kommunesamarbejde” og ”Produktudvikling”. De to førstnævnte er allerede sat i gang. Fra efteråret 2016 vil man begynde
med ”Flere piger til fodbold”, og de øvrige indsatsområder forventer man at tage fat på senere. JG blev udpeget som ansvarlig
for ”Produktudvikling”. TI og YIH blev valgt som ansvarlige for ”Flere piger til fodbold”.
3. Fastsættelse af mødedage 2016
De ordinære bestyrelsesmøder afholdes – 4/2, 11/4, 23/5, 15/8, 26/9, 24/10, 21/11 og 12/12. Man forventer at afholde en
workshop med klubberne lørdag den 1/10. Næste repræsentantskabsmøde bliver enten den 24. eller den 26. januar 2017.
4. Udvalgssammensætning 2016
Bestyrelsen gennemgik forslag og input. Det blev besluttede, at søge nye medlemmer til udvalgene via hjemmesiden hurtigst
muligt. Kasper Darfelt blev valgt som ny formand for dommerudvalget. TI og YIH ønskede at oprette en
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kommunikationsfaggruppe. Dette forslag kunne bestyrelsen ikke tiltræde og bad TI/YIH om at fremsende et skriftligt oplæg
herunder et kommissorium.
5. Klageprocedure
Foranlediget af debatten ved seneste bestyrelsesmøde, hvor man drøftede appeludvalgets rolle herunder en klare opdeling af
den dømmende og den udførende magt, besluttede man at undersøge, om appelsager kan fremsendes til DBU’s appeludvalg.
HR undersøger. På baggrund af et par afgørelser i appeludvalget i 2015 fastsatte man en procedure for, hvorledes afgørelser fra
appeludvalget af principiel karakter orienteres til relevante personer og grupper.
I to sager (T15-35 og T15-46) havde appeludvalget i begge tilfælde ændret ved turneringsudvalgets afgørelser om
spilleberettigelse. Det blev således fastslået, at en spiller der ikke er påført kampens holdkort, ikke nødvendigvis er
ensbetydende med tabt kamp for spillerens hold, hvis spilleren i øvrigt på spilletidspunktet var spilleberetttiget. Her vil klubben
alene modtage en bøde for ukorrekt udfyldt holdkort. Dette forhold skal meddeleles klubberne inden turneringsstart.

6. DBU’s repræsentantskabsmøde
Man gennemgik program og JK orienterede om løst og fast.
7. Meddelelser fra formanden
HR orienterede fra seneste møde i breddeudvalget, hvor DA repræsenterede DBU København.
Tirsdag den 26. januar var der formøde i DIF/DGI København for at lægge strategien inden mødet med Frank Jensen næste
mandag. Det opleves, at forvaltningscheferne er bange for, at vi vil bestemme for meget. Der er nu enighed om den endelige
dagsorden
Torsdag den 28. havde vi som bekendt repræsentantskabsmøde. Det havde de også på Bornholm, og det er jo desværre endt i
en farce. Formand og økonomiansvarlig har trukket sig, da man trods krav ikke fik indvalgt de rigtige i bestyrelsen.
Lørdag den 30. januar var der bestyrelsesmøde i DBU med en masse spændende punkter. Der var flere indsigelser omkring
indholdet af materialet omkring pige/kvindefodbolden. Intet blev besluttet, og vi bliver involveret i det fremtidige arbejde.
Talentdommergruppen havde foreslået en række personer til det fremtidige arbejde, ikke alle opnåede valg.
Mandag og torsdag havde HR og JK møde med vores advokat i sagen med Responsorball. Meget positiv tilgang, selvom det
skriftlige materiale allerede fylder en hel flyttekasse. I torsdagens møde deltog sagsøger og to advokater fra Journalistforbundet.

8. Meddelelser fra administrationen
Arbejdstilsynet har meldt deres ankomst. Besøg forventes i løbet af februar måned.
Efter bestyrelsesmødet i DBU i lørdags er man nu klar til at byde Tobias Ilum velkommen i DBU’s Ungdomsgruppe.
Fodbolden lancerer et nyt lotteri. Kampagnen løber fra den 1. februar til den 30. juni. I den periode skal klubberne sælge
skrabelodder. Hovedbudskabet er, at klubberne kan tjene penge og støtte en god sag.
Reda M’barek er pr. 1. marts ansat som ny streetkonsulent i stedet for Daniel Mlka.
Det er aftalt med DBU Sjælland at vi i fællesskab overgår til de nye pigeårgange U16 og U18 fra august 2016.
Der er modtaget takkekort fra CBM i anledning af vingave ved hans 50 års fødselsdag.

9. Eventuelt
Ingen bemærkninger.

