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Referat af DBU Københavns bestyrelsesmøde
Mødet afholdt: 21. november 2016
Sted: DBU København
Til stede: Henrik Ravnild(HR), Diana Andersen(DA), Morten Høgsdal(MH), Tobias Ilum(TI), Christian Kofoed (CK), Yery I. Hansen
(YIH), Jesper Gradert (JG) og Kasper Darfelt(KD)
Referent: Jan Kristensen(JK)

Mødets dagsorden:
1. Budget 2016/17
2. Valby Boldklub
3. DBU Københavns repræsentantskabsmøde
4. Det Grønne Råd/København
5. EURO 2020
6. DIF strategistøtte 2018-21
7. Appeludvalget
8. Orientering fra formanden
9. Orientering fra administrationen
10. Eventuelt
Ad 1) JK fremlagde og kommenterede et budgetudkast for kommende regnskabsperiode hhv. for en 2 måneders periode
(nov.+dec. 16) og for hele 2017. Man valgte efterfølgende at foretage enkelte korrektioner, og godkendte et budget i underskud
for 2 måneders perioden og et budget i balance for 2017. Regnskabet for 2015/16 viste et overskud på knapt 175.000 efter
henlæggelser og før revision.
Ad 2) Valby Boldklub er ikke tilfreds med Københavns Kommunes håndtering af klubbens flytning fra Værkstedsvej til Valby
Idrætspark herunder det nye klubhus. Bestyrelsen fik forelagt en række skrivelser fra hhv. Kultur- og Fritidsforvaltningen og
Valby Boldklub. På trods af en positiv forståelse for Valby Boldklubs situation kunne bestyrelsen ikke finde anledning til at
foretage sig yderligere i sagen.
Ad 3) Man drøftede form og indhold. Man var enige om, at klubberne i lighed med sidste år ikke opkræves gebyr for spisning
ved mødet. Man valgte modtagere af en række priser, som skal overrækkes ved mødet. Alle bestyrelsesmedlemmer er villige til
genvalg.
Ad 4) DA orienterede fra seneste møde i Det Grønne Råd/København. Der er desværre en vis skepsis for kunstgræsbaner ift.
sundhedsskadelige konsekvenser og vandafledning/afsivning grundet granulatet i banerne. Man henviser bl.a. til en
undersøgelse fra USA, som dog ikke kan sammenlignes da reglerne er anderledes end i Danmark. Forholdet er afvist af
Miljøstyrelsen. Det er dog meget vigtigt, at vi følger udviklingen tæt. Der er flere undersøgelser i gang. Man bad JK om at rette
henvendelse til Martin Mogensen, DBU’s Puplic Affairs medarbejder desangående.
Ad 5) Der var fra DA og MH fremsendt til oplæg vedr. EURO 2020. Der vil via 4 kampe i Parken komme yderligere fokus på
fodbolden i København. Dette vil være en unik mulighed for at sætte et nyt og anderledes fokus på bane - og
facilitetsforholdene i byen. Man foreslog at EURO 2020 behandles på lige fod med de øvrige strategiske mål for DBU
København, og anbefalede at der prioriteres ressourcer allerede i 2017 til at igangsætte arbejdet, som skal fokusere på
både målsætninger og aktiviteter. Bestyrelsen valgte efterfølgende at nedsætte en følgegruppe bestående af Dan
Pedersen, Søren Hemmingshøj, Diana Andersen, Morten Høgsdal. Gruppen skal definere målsætninger og foretage
overordnet planlægning.
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Ad 6) Der var fra JK fremsendt et oplæg til indsatsområder for DBU, som skal sikre en fortsættelse af den økonomiske støtte fra
DIF på minimum samme niveau som hidtil. Der er fra DIF strategigruppens side peget på følgende 3 strategispor:
o Flere piger til fodbold – fodbold til flere piger
o Frivillige. Fastholdelse og rekruttering
o Samfundsansvar – en del af noget større
Man havde en række kommentarer, som man bad JK om at indarbejde i DBU Københavns høringssvar, men kunne tiltræde
forslagene til de 3 strategispor.
Ad 7) Der var fra JK fremsendt et udkast til en forretningsorden for et kommende appeludvalg i DBU København. Man bad JK
om at indarbejde en række ændringsforslag, og fremsende et revideret udkast til næste bestyrelsesmøde. Man var enige om, at
alle appeludvalgsafgørelse fremover skal være synlige via DBU Københavns hjemmeside, og medtages i årsberetningen.
Man kunne på nuværende tidspunkt ikke tiltræde forslaget fra FLU om et fælles appeludvalg for alle lokalunionerne.
Ad 8) HR orienterede fra seneste møder afholdt i DBU og FLU. Dette betød en lang drøftelse af flere forhold herunder den
seneste spørgeundersøgelse fra FLU og organisationsudviklingen i DBU Bredde.
Forslaget fra DBU’s Uddannelsesgruppe til en basisuddannelse for børnetrænere, var man som udgangspunkt ikke uenige i, dog
ønsker man at drøfte frivillighed i forhold til en obligatorisk uddannelse.
JG og MH påpegede at lokalunionerne bevæger sig i forskellige retninger indenfor børne- og ungdomsfodbolden, hvilket man
finder meget uheldigt. Senest eksemplificeret ved DBU Jyllands tiltag ”Golden League” og en række andre forslag ved jydernes
delegeretmøde (stillet af DBU Jylland) som er i modstrid med H&H.
Der efterlyses en rød tråd, og sammenhæng mellem elite og bredde. Man besluttede at invitere, Kim Halberg, DBU’s Elitechef til
et kommende bestyrelsesmøde.

Ad 9) BDFL konsulent, Henrik Pedersen, har desværre sagt sit job op og slutter med udgangen af november måned. Vi vil snarest
i samarbejde med DGI Storkøbenhavn søge en erstatning for Henrik.
Personalet blev torsdag den 17. november præsenteret for oplægget til ”Det Ny DBU Bredde”. Materialet er det samme, som
blev fremsendt forud for oktober måneds bestyrelsesmøde. Præsentationen blev foretaget samtidigt i hele landet.
Vi har flyttet det oprindeligt planlagte møde med vores revisor fra den 22. november til den 30. november. Vi kan ganske enkelt
ikke nå at blive færdige i tide. De interne revisorer – Jørgen Andersen og Kim Madsen – kommer på besøg den 6. december.
TV2 Lorry har bragt et fint indslag om vores VITO projekt, som vi laver i samarbejde med Benny Wurtz. Denne gang har det
været med flygtninge i Gentofte kommune. HIK har også været en aktiv medspiller.
Grupperne, der arbejder med SHIO/turneringer kører nogenlunde planmæssigt, og der er god gang i dialogerne. Desværre har vi
været nødsaget til at sige farvel til vores projektleder. Birgitte overtager projekt/formandsrollen for den ene gruppe, den anden
gruppe styres fortsat af Jørgen Andersen.
DBU har igangsat samarbejde med Red Barnet omkring projektet ”Plads til alle”. Helt konkret har det affødt partnerskabsaftaler
mellem DBU Jylland, Red Barnet og 4 kommuner. DBU er af Red Barnet orienteret om, man har indgået aftale med Københavns
Kommune og har forespurgt om DBU ønsker at være medspiller der. Der skal nu indgås aftale mellem Red Barnet, Kommunen
og DBU København. Der afholdes møde med Red Barnet den 5. december.
Ad 10) Intet at bemærke.

