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 23. maj 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. Bevilling
2. Regnskab. Status og restancer
3. Forberedelse af møde med DBU Bornholms bestyrelse
4. Forberedelse af møde med formands- og ungdomsformandsklubberne
5. Forberedelse af møde med klubberne om brugerbetaling i Københavns Kommune
6. Eksklusion af medlemsklub
7. Status på FLU organisationsudviklingsprocessen
8. Orientering fra formanden
9. Orientering fra administrationen
10. Hængepartier
11. Eventuelt
Ad 1) Der var fra styregruppen modtaget ansøgning om en bevilling på kr. 30.000 – 50.000 med det formål at tilknytte en
ekstern projektleder til SHIO/turneringer. JG redegjorde for årsagen, som primært skyldes arbejdets omfang. Efter en drøftelse
besluttede bestyrelsen at tilgå indstillingen.
Ad 2) JK redegjorde for det fremsendte materiale. Et halvårsregnskab og en restanceoversigt. Årsresultatet forventes at blive
som budgetteret. Der var enkelte spørgsmål. En enkelt klub i alvorlig risiko for eksklusion grundet restance.
Ad 3) Der er aftalt samarbejdsmøde i København med DBU Bornholms bestyrelse den 6. juni kl. 13.00. Man drøftede mulige
emner til dagsorden, med en forventning om, at modtage konkrete input fra DBU Bornholm. Fra DBU København deltager HR, TI
og JK. Sidstnævnte følger op.
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Ad 4) Der afholdes møde med formands- og ungdomsformandsklubben onsdag den 25. maj kl. 17.00 i KB. Man drøftede den
fremsendte dagsorden og besluttede efterfølgende at korrigere dagsorden en smule. Man efterlyste konkrete input/indlæg fra
formandsklubbens styregruppe. HR, DA, KD, YIH og JK deltager. Flere påpegede, at datoen for mødet var modtaget sent (den 3.
maj) og som følge heraf kunne man ikke deltage grundet andre aftaler. JK nævnte, at en forventningsafstemning bestyrelse
kontra personale ift. mødemateriale m.v var påkrævet – hvem gør hvad. Man drøftede dette forhold og vedtog
færdselsreglerne.
Ad 5) Der afholdes ”debat-møde” mandag den 30. maj i Fælledklubhuset. Man påtænker at give en gennemgang af hele
sagsforløbet i Københavns Kommune, samt høre klubbernes holdninger. Sagen har tilsyneladende ikke været interessant nok for
de lokale medier på trods af henvendelse fra DBU København. Man bad JK om at følge op og evt. involvere DIF’s presseafdeling.
HR og JK deltager i mødet.
Ad 6) Der var fra administrationen modtaget anmodning om eksklusion af en medlemsklub på baggrund af en grov
disciplinærsag. Det var i indstillingen understreget, at klubben forud for turneringen har indgået en skriftlig aftale (code of
conduct) om konsekvenserne i tilfælde af uacceptabel adfærd. Dette forhold var nu ifølge administrationen overtrådt. Klubbens
hold er pt. suspenderet. Efter en længere drøftelse besluttede man, at grundlaget for en eksklusion pt. ikke er tilstrækkeligt.
Man bad JK om at rette en ny henvendelse til klubben og Københavns Kommune, og på baggrund af tilbagemeldingen kan
eksklusion blive aktuelt. Man bemærkede at holdet tilsyneladende efter at være suspenderet, havde deltaget i en
turneringskamp.
Ad 7) DA redegjorde for arbejdet i FLU’s organisationsudviklingsgruppe. Der udsendes snarest et spørgeskema til alle klubberne.
Resultatet af undersøgelsen vil bl.a. danne baggrund for det kommende strategi-arbejde.
Ad 8) HR orienterede fra seneste møder i FLU’s bestyrelse og konferencen om ”good governance” i DBU. Endvidere fra DIF’s
årsmøde, hvor også DA deltog.
På formandsklubbens seneste møde hos Boldklubben Frem var et af punkterne DBU’s fremtid uden at dette emne betød den
store debat.
HR og KD havde afholdt et fint og konstruktivt møde med KFD.
Niels Nielsen fra Hvidovre IF fik den 29. april overrakt DBU Københavns sølvnål for hans mangeårige indsats for sin klub.
Ad 9) JK orienterede om senest nyt fra administrationen. En ny stilling slås op snarest. Der søges en ”Bevæg Dig For Livet”
konsulent til samarbejdet med DGI Storkøbenhavn, som fungerer fint. Senest har vi i fællesskab og i samarbejde med By & Havn
været med til at få stiftet den nye forening ”Nordhavn IF”.
Fredningsbestemmelserne har desværre betydet, at den forventede 11 mands kunstgræsbane ved Boldklubben Fix ikke bliver til
noget. Vi forsøger at sikre en anden placering i nærområdet eller som minimum en anden placering et andet sted i København,
således de bevilligede midler anvendes på en 11 mands kunstgræsbane.
Efter planen skal Rikken FC i 2017 fra Valby Idrætspark og retur til Vigerslev Vænge. Det viser sig nu, at arealet ikke længere er
stort nok til at rumme en 11 mandsbane. Vi er i gang med at undersøge forholdet nærmere.
IFK’s sekretariatsmedarbejder, Stine Wingren, har opsagt sin stilling. I de næste par måneder vil Pernille Fløjstrup vikariere.
Christian Birkmose fra Boldklubben Union er blevet nyt medlem af DBU Københavns turneringsudvalg.
Arbejdstilsynet har været på besøg, uden at det gav anledning til panik. Grøn smiley er undervejs.
Ad 10) Man gennemgik bestyrelsens hængepartier.
Ad 11) Ingen bemærkninger.

