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Referat af DBU Københavns bestyrelsesmøde
Mødet afholdt: Den 12. januar 2016
Sted: DBU København
Til stede: Henrik Ravnild(HR), Diana Andersen(DA), Kasper Darfelt(KD), Tobias Ilum(TI), Morten Høgsdal(MH) og
Jesper Gradert (JG)
Afbud: Yery I. Hansen og Christian Kofoed
Referent: Jan Kristensen(JK)
Mødets dagsorden:
1. Opfølgning på bestyrelsens workshop
2. DBU Københavns repræsentantskabsmøde
3. Årsregnskab 2014/15
4. DBU Københavns udviklingspulje
5. Klageprocedure i DBU København
6. DBU/DGI samarbejdet
7. Brugerbetaling Københavns Kommune
8. FC Græsrødderne
9. DBU’s repræsentantskabsmøde
10. Orientering fra DBU og FLU
11. Orientering fra formanden
12. Orientering fra administrationen
13. Eventuelt
1. Opfølgning på bestyrelsens workshop
JK fremlagde et udkast til en præsentation af DBU Københavns seks indsatsområder, som skal vises over for klubberne ved
kommende repræsentantskabsmøde. Punktet gav anledning til en længere drøftelse og en række kommentarer. Man bad JK om
at tilpasse materialet med de kommentarer og bemærkninger som blev fremsat.
2. DBU Københavns repræsentantskabsmøde
Man drøftede det fremsendte materiale, som er udsendt til klubberne. Man valgte at anbefale, ikke at genbesætte
bestyrelsesposten efter Tom Jensens frivillige afgang. Det blev aftalt, hvem der overrækker de forskellige priser.
3. Årsregnskab 2014/15
Det fremsendte revisorpåtegnede regnskab blev underskrevet.
4. DBU Københavns udviklingspulje
Bestyrelsen indstiller over for repræsentantskabet, at der etableres en ny udviklingspulje på kr. 200.000,-. Der var fra JK
fremsendt et udkast til kriterier og retningslinjer. Man enkelte tilpasninger blev oplægget godkendt. Til at varetage klubbernes
ansøgninger valgtes – Tobias Ilum, Kasper Darfelt, Christian Kofoed, Søren Hemmingshøj og Jan Kristensen.
5. Klageprocedure
JG havde fremsendt et oplæg til drøftelse. JG gjorde opmærksom på, at der på det seneste har været nogle afgørelser fra
appeludvalget, hvor det har været svært for turnerings- og disciplinærudvalgets medlemmer at vide, hvordan de efterfølgende
skulle forholde sig til afgørelserne. Det blev i den forbindelse fremhævet, at appeludvalget ikke synes at have forholdt sig til den
argumentation, som var anvendt fra udvalgenes side. Efter en længere drøftelse besluttede man, at arbejde hen imod et uvildigt
appeludvalg.
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Man besluttede, på den korte bane at arbejde for at sikre, at argumentationen fra turnerings- og disciplinærudvalgene blev
viderebragt til appeludvalget og vice versa. Derudover var det vigtigt, at appeludvalget kommunikerede til udvalgene hvorvidt
en konkret afgørelse skulle medføre en ændring i praksis eller ej. Emnet behandles på førstkommende bestyrelsesmøde efter
repræsentantskabsmødet. JK medtager nogle udvalgte sager.
6. DBU/DGI samarbejdet
På baggrund af visionsaftalen ”Bevæg Dig For Livet”, som nu er besluttet i hovedbestyrelserne hos DIF og DGI drøftede man
aftalens indhold. DBU København skal nu i samarbejde med DGI Storkøbenhavn de næste 3 år føre visionen ud i livet i vores
område. 8 konsulenter (årsværk) vil blive tilknyttet projektet fordelt på 8 enheder (5 i vest og 3 i øst). Det har ikke været muligt
at få oplyst, hvordan den nedsatte arbejdsgruppe er kommet frem til fordelingsnøglen, som betyder at DBU København skal
dele konsulent med DBU Bornholm på trods af, DBU København har det største udviklingspotentiale i landet. HR har rejst
spørgsmålet overfor FLU’s bestyrelse og gjort opmærksom på DBU Københavns forundring over beslutningen, uden at man på
den baggrund valgte af ændre fordelingen. Bestyrelsen besluttede at rette henvendelse til breddeudvalget om forholdet.
JK+DA+TI udfærdiger skrivelse.
7. Brugerbetaling Københavns Kommune
Københavns Kommune har besluttet at indføre brugerbetaling for brug af kommunens idrætsfaciliteter. Ordningen træder i
kraft pr. 1. juli 2016. Det er væsentlig udgift for både klubber og DBU København og JK påpegede, at beløbet ikke er
budgetteret. Bestyrelsen fandt det fremsendte gebyrnotat fra kommunen for uklart –herunder hvad de faktiske udgifter ville
blive, og bad JK om at sikre, at Søren Hemmingshøj tager emnet med til kommende møde i Folkeoplysningsudvalget.
Bestyrelsen besluttede, at evt. betaling af DBU Københavns udgifter alene vil blive pålagt klubberne i Københavns kommune.
Note: Efterfølgende har DBU Københavns bemærkninger i Folkeoplysningsudvalget betydet, at man fra Københavns Kommunes
side pt. overvejer en anden model. Dette vil blive afgjort ultimo februar måned.
8. FC Græsrødderne
JG meddelte, at der fra FC Græsrødderne var modtaget en henvendelse, hvor klubbens formand, Mads Laudrup, som anmoder
bestyrelsen om en dispensation for oprykningsforbud grundet en udeblivelse i Serie 4 Pulje 12. Bestyrelsen drøftede den megen
medieomtale af FC Græsrødderne, en klub som består af en række tidligere topspillere, og som man må forvente har et niveau,
som er noget højere end Serie 4. Bestyrelsen afviste at behandle en ansøgning om dispensation indtil turneringen er afsluttet,
og fastslog at som udgangspunkt gælder turneringsreglementet. Man vil dog følge holdets resultater tæt. Man bad JG om at
rette henvendelse til Mads Laudrup.

9. DBU’s repræsentantskabsmøde
Man gennemgik de fremsendte lovforslag uden at dette gav anledning til kommentarer. Transportformen til Aalborg bliver med
fly. DBU København betaler kun differencen mellem tog og flybillet (ca. 500 kr.) for repræsentanterne. Såfremt man ikke kan
deltage på fællesrejsen, må man selv sørge for transport.
10. Orientering fra DBU og FLU
HR meddelte, at DBU Jylland og DBU Sjælland har vedtaget at ændre ved aldersopdelingen for pigefodbolden og indfører U15,
U16 og U18. Det samme forventer man at DBU gør. Endvidere har DBU Sjællands repræsentantskab besluttet at skrinlægge
kalenderårsturneringerne og gå tilbage til efterår/forår turneringerne, som øvrige lokalunioner praktiserer.
MH undrede sig over at ændringerne ikke koordineres via FLU. Skal DBU København opretholde fælles turneringer med DBU
Sjælland betyder det, at DBU København skal følge DBU Sjælland. JG meddelte, at det først kan ske fra efteråret 2016, hvilket
bestyrelsen tog ad notam.

10. Orientering fra formanden
Der var modtaget en ansøgning om tildeling af DBU København sølvnål. Ansøgningen blev bevilliget. JK finder ud af, hvornår
klubben ønsker nålen overrakt.
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Oversigt over fastlagte møder i DBU og FLU samt forslag til 2016’s DBU København bestyrelsesmøder blev udleveret. Endelig
møderækkefølge besluttes på kommende bestyrelsesmøde.
MH påpegede, at der også skal fastsættes et strategiseminar i kalenderen.
11. Eventuelt
Ingen bemærkninger.

