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DBU Københavns Bestyrelse

6. december 2016

Referat fra mødet den 12. december 2016 kl. 17.00
Til stede: Henrik Ravnild, Diana Andersen, Tobias Ilum, Kasper Darfelt, Jesper Gradert, Yery I. Hansen.
Fraværende: Morten Høgsdal, Christian Kofoed.
Referent: Jan Kristensen
Dagsorden:
1. DBU Københavns repræsentantskabsmøde
2. Møder i 2017
3. U21 turneringen
4. Hængepartier
5. Forslag til nyt dagsordenspunkt
6. Orientering fra formanden
7. Orientering fra administrationen
8. Eventuelt

Ad 1) Bestyrelsen konstaterede, at der ikke er modtaget forslag til lovændringer fra medlemsklubberne. Det
betyder, at bestyrelsen indstiller 3 ændringsforslag til lovene.
Kim H. Madsen intern revisor fra Brønshøj falder desværre for 70 års aldersgrænsen, og kan derfor ikke genvælges.
Der skal derfor findes en erstatning. JK og HR undersøger nærmere.
Ad 2) Bestyrelsen fastsatte møderækkefølgen for det kommende års bestyrelsesmøder. 9/1, 2/2, 28/2, 10/4, 16/5,
21/8, 11/9, 23/10, 5/12 og 8/1-2018.
Endvidere blev det besluttet at repræsentantskabsmødet 2018 bliver mandag den 26. februar under forudsætning af
bestyrelsens forslag om en ændring af regnskabsåret bliver vedtaget.
Ad 3) Der var fra DBU’s seniorgruppe modtaget forslag om, at nedlægge U21 turneringen som en landsdækkende
turnering grundet vigende antal tilmeldte hold særligt i vest. Bestyrelsen kunne tilgå indstillingen. JG meddelte, at
turneringsudvalget vil tage initiativ til et samarbejde med DBU Sjælland på dette område.
Ad 4) Man gennemgik ”To-Do-Listen”
Ad 5) Der var fra JG og JK modtaget et forslag om et gennemgående nyt punkt på dagsorden ”Orientering fra DBU,
FLU og Udvalgene”, som skal sikre et endnu bedre informationsniveau ved bestyrelsesmedlemmerne. Det blev
pointeret, at alle indlæg skal være kortfattet. Det vil fortsat være en mål, at man hurtigst muligt efter et møde
orienterer kort via mail.
Ad 6) HR orienterede fra seneste møder afholdt i DBU og FLU.
Man har modtaget en henvendelse fra Gøteborg Fodboldforbund om et samarbejdsmøde. JK undersøger nærmere.
Ad 7) Der har været intern revision uden at dette gav anledning til bemærkninger. Revisionsprotokollatet udsendt.
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Vi modtager traditionelt mange ansøgninger i denne tid fra nye foreninger. Bestyrelsen godkendte en ansøgning
Egedal Boldklub, hjemsted Københavns Kommune.

Københavns Kommune indfører parkeringszoner overalt på Østerbro fra den 1. marts. Det betyder at alle skal betale
for at parkere ved Sporsløjfen.
Vi har kæmpe udfordringer med Futsal i Københavns Kommune. Senest lukkede Prismen grundet trusler mod
personalet i en weekend, hvor vi havde hallen både lørdag og søndag. Samme weekend var der ingen mål i hallen
ude på Holmen, så der fik vi også problemer. Det er ikke muligt at genplacere alle kampene, der er ikke flere tider at
få. Samtidigt har Københavns Kommune indført nye adgangssystemer med kode i hallerne, som ikke er bemandede,
hvilket giver store udfordringer, hvis vi ikke har en medarbejder/person på stedet.
JK redegjorde for beslutningen og at aflyse al børne-futsal efter nytår. Bestyrelsen var kritiske overfor denne
disposition, og bad JK om at forsøge at få enkelte arrangementer på plads.
Ad 8) Man efterlyste en tilbagemelding fra formandsklubbens seneste seminar. JG påpegede, at det kunne give god
mening at et eller to bestyrelsesmedlemmer fremover deltog i udenlandsturen, hvilket man var enige i. Undersøges
nærmere.

