DBU København
DBU København

Ved Sporsløjfen 10.
2100 København Ø.
www.dbukoebenhavn.dk

Tlf. : 3927 7144 man-tors. 12:00 – 16:00, fre. 12:00 – 15:00.
Fax : 3927 7244
E-mail : info@dbukoebenhavn.dk

Referat af DBU Københavns bestyrelsesmøde
Mødet afholdt: Den 11. april 2016
Sted: DBU København
Til stede: Henrik Ravnild(HR), Diana Andersen(DA), Tobias Ilum(TI), Morten Høgsdal(MH), Yery I. Hansen (YIH), Jesper Gradert
(JG) og Kasper Darfelt(KD)
Afbud: Christian Kofoed(CK)
Referent: Jan Kristensen(JK)
Mødets dagsorden:
1. SHIO. Produktudvikling/turneringer
2. Klageprocedure
3. Brugerbetaling Københavns Kommune
4. Holdkort
5. Orientering fra FLU & DBU
6. Meddelelser fra formanden
7. Meddelelser fra administrationen
8. Orienteringspunkter
9. Eventuelt

1. SHIO. Produktudvikling/turneringer
JG orienterede om seneste udvikling og planer for, hvordan man forventer at organisere og gennemføre opgaven. Der skal nu
udarbejdes kommissorium for områderne, gruppesammensætningen skal på plads og en tidsplan skal fastlægges. Opgaven skal
være færdig i juni måned 2017, således materialet kan blive sendt i høring ved klubberne. Det er målet, at et oplæg vil kunne
præsenteres på repræsentantskabsmødet i januar 2018. Der forventes et stort tidsforbrug, og derfor kan det blive nødvendigt,
at tilknytte en ekstern projektleder i en periode, hvilket ikke gav anledning til kommentarer fra bestyrelsen. Der var
efterfølgende en god drøftelse og stor spørgelyst fra bestyrelsesmedlemmernes side.
JG foreslog, at Allan Pedersen fra turneringsudvalget, som har et solidt kendskab til pigefodbold, bliver projektleder og ansvarlig
over for bestyrelsen på det kommende arbejde med SHIO/pigefodbold, som efter planen skal starte i august 2016. Der var
opbakning til forslaget, og man bad JG om at kontakte Allan Pedersen, for om muligt at fremlægge en strategi på kommende
bestyrelsesmøde.

2. Klageprocedure
Man drøftede forholdet. Indtil det er afklaret, om man kan anvende DBU i forbindelse med appelsager opretholdes den
nuværende appelstruktur. JK bedes sikre et optimalt informations-flow mellem udvalg og appelinstans og visa versa.

3. Brugerbetaling Københavns Kommune
Der var fra JK fremsendt materiale herunder de beløb, som klubberne skal betale til Københavns Kommune fra efteråret når
brugerbetalingen træder i kraft. Emnet medførte en længere drøftelse. Man var enige om, at denne betaling er utilfredsstillende
og der skal arbejdes for en anden løsning for idrætten i København. Dette tiltag fremmer den selvorganiserede idræt, og
initiativet hænger ikke sammen med at flere voksne skal dyrke sport. De involverede klubber skal inviteres til et dialogmøde om
en måneds tid.
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4. Holdkort
Politiets IF fik i 2015 dispensation til at skjule klubbens holdopstillinger på nettet. Man besluttede, at denne dispensation ikke
kan opretholdes uden en officiel anmodning fra Rigspolitiet.

5. Orientering fra FLU og DBU
HR orienterede fra seneste bestyrelsesmøder i DBU og FLU herunder dommersituationen, kompetenceaftale med
Divisionsforeningen, nationalt kompensationssystem og talentstrategi.

6. Meddelelser fra formanden
HR refererede fra møde med Københavns kommune, DGI og DIF om et fremtidigt tæt samarbejde i hovedstaden. Stor politisk
tilfredshed, og nu skal embedsmændene sikre, at der sker samarbejde på tværs af kommunens forvaltninger.
Der skal udarbejdes en evalueringsrapport til DIF, således DIF bestyrelsen fortsat kan bakke op om støtte til Idræts Forum
København.
Fin dag i Sundby Boldklub med festtaler, diplomer og fodbolde som synligt bevis på, at klubben blev kåret til årets klub i DBU
København. Mange børn og trænere/ledere på dagen.

7. Meddelelser fra administrationen
JK havde til mødet udarbejdet medlemsstatistikker. DBU København kan igen notere en fremgang på i alt 2.891 aktive spillere.

8. Orienteringspunkter
8a / DGI) JK orienterede fra seneste møder med DGI og DBU Sjælland. Det er lykkedes at få fastlagt organisationen ”Bevæg Dig
For Livet” i Østdanmark. Der bliver tilknyttet en ny ”Bevæg Dig For Livet konsulent” til DBU København. Der er også stor
utilfredshed fra DGI’s side om fordelingen af konsulenterne øst kontra vest.
8b / FIFA 11 For Health) JK orienterede. Center for Holdspil og Sundhed fra Institut for Idræt har designet FIFA 11 for Health til
den vestlige verden. Det består nu af 11 uger á 2 lektioners fodbold – og fodboldrelaterede øvelser for 5. klasser. Hver uge har
sit eget sundhedsbudskab. Børnene bliver testet på sundhedsviden og fysisk formåen før og efter. Pilotprojekt blandt 10 skoler i
bl.a. København og Frederiksberg har vist fine resultater.
For lokalunionerne er relevansen nu, at der skal rekrutteres 200 skoler til at deltage i forløbet til efteråret 2016 og foråret 2017.
DBU København skal det første år finde 23 skoler/5. klasser til dette projekt (man benytter den ”almindelige FLU
fordelingsnøgle). På længere sigt skal projektet tænkes sammen med lokale klubber. Bestyrelsen udtrykte forundring over, at
man igen holder fast i FLU fordelingen i dette projekt og ikke tænker i udviklingspotentialet.
8c / Ny Dommerstrategi) KD orienterede om seneste udvikling. DBU Københavns nyeste tiltag på Facebook ”Fodbolddommer i
København” er kommet godt afsted. Siden vedligeholdes primært af 6 københavnske dommere. Siden er tænkt som et
rekrutteringsværktøj. Ikke alle synes dog om tiltaget, og der har været et par ”sure opstød”, om hvorfor DFU/KFD er involveret
og informeret om dette tiltag.
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DBU Københavns nye tiltag om kamplederkurser for de 14-17 årige tegner til at blive en succes. Følgende klubber har takket ja,
og afholder kurset: Fremad Valby, Union, Nørrebro U., HIK, B93, GVI, Kastrup, AB Tårnby, Frem, Damsø, Hvidovre, Skjold,
Brønshøj og HIK med kursus nummer 2. Der er indkøbt dommertøj til alle aspiranterne, og der vil blive fulgt op med et årligt
opfølgningskursus.

8d / Turneringssamarbejdet med DBU Sjælland) JK redegjorde og fortalte, at samarbejdet i det store hele fungerer
tilfredsstillende. I fællesskab forsøger man løbende at tilpasse regler og administrative interne procedurer. Fra efterårssæsonen
tilbydes nu også en U14 Pige fællesrække. Det er endvidere aftalt, at til kommende vinterboldsturnering, overtager DBU
København senior og ungdomsrækkerne og DBU Sjælland overtager børnerækkerne.

9. Eventuelt
Ingen bemærkninger.

