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Referat af DBU Københavns bestyrelsesmøde
Mødet afholdt: 24. oktober 2016
Sted: DBU København
Til stede: Henrik Ravnild(HR), Morten Høgsdal(MH), Tobias Ilum(TI), Christian Kofoed (CK), Yery I. Hansen (YIH), Jesper Gradert
(JG) og Kasper Darfelt(KD)
Afbud: Diana Andersen(DA)
Referent: Jan Kristensen(JK)

Mødets dagsorden:
1. Budget 2016/17
2. Good governance
3. DBU Københavns repræsentantskabsmøde
4. Seminar 2017
5. Kvinde LP
6. Breddefutsal
7. Det Grønne Råd/København
8. EURO 2020
9. Elite kontra bredde i børne- og ungdomsfodbolden
10. Orientering fra formanden
11. Orientering fra administrationen
12. Eventuelt
Ad 1) JK fremlagde og kommenterede et udkast til budget for en kommende 14 måneders regnskabsperiode. Budgettet viste et
underskud svarende til 2 måneders løn og huslejeudgifter men uden indtægter, hvilket skyldes bestyrelsens ønske om en
omlægning af regnskabsåret, så det følger DBU’s kalenderårsregnskab. Budgettet blev på enkelte punkter korrigeret. Man
vedtog endvidere at afsætte 100.000,- over to år til projektet ”Flere Piger Til Fodbold”. Der blev endvidere afsat 125.000,- i 2017
til dommerrekruttering. Bestyrelsen ønskede i kommende år et beløb afsat til udviklingspuljen. Efter en drøftelse besluttede
bestyrelsen, at anmode JK om at udarbejde et budget for november/december 2016, og et budget for 12 måneder svarende til
hele kalenderåret 2017. Tilrettet budget skal endeligt godkendes på bestyrelsesmødet i november måned.

Ad 2) Der var fra LU chefgruppen modtaget en indstilling til ens disciplinær struktur/good governess i alle lokalunioner.
Forslaget blev gennemgået og drøftet. Man vedtog, at fastholde sagsbehandling i udvalgene, og arbejde videre en ny procedure
for DBU Københavns appeludvalg. Man bad JK om at udarbejde et forslag til retningslinjer for et nyt appeludvalg valgt på
repræsentantskabsmødet.

Ad 3) På baggrund af bestyrelsens ønske om at ændre regnskabsåret til at følge kalenderåret, betyder dette en række
konsekvensændringer i unionens vedtægter, som man gennemgik og efterfølgende besluttede at indstille til
repræsentantskabet.
Man gennemgik valg ifølge lovene. På valg er DA, TI, JG og CK. Endvidere en oversigt over de priser, der skal uddeles på
repræsentantskabsmødet.
JK foreslog et kort indlæg på repræsentantskabsmødet om de udfordringer klubberne vil møde pga. stramninger i
persondataloven. Der var ikke opbakning til forslaget, og i stedet vil klubberne blive informeret på anden vis.
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MN nævnte, at bestyrelsen burde overveje en fast indeksregulering af holdtilmeldingsgebyrerne. Forslaget vandt ikke fremme.

Ad 4) Man vedtog, at sigte imod et seminar for klubberne til afholdelse i efteråret 2017. Emnet vil blive drøftet nærmere efter
repræsentantskabsmødet, men skal være en opfølgning på tidligere møder, hvor klubberne havde budt ind på de kommende
års udfordringer. Der blev ikke valgt tovholdere.

Ad 5) Der var fra DBU’s seniorgruppe modtaget et forslag til en ny struktur for Kvinde LP. Forslaget vandt opbakning på nær et
forhold om en ekstra pokalturnering for de hold, som bliver slået ud af landspokalen. JK fremsender høringssvar.

Ad 6) Der var fra FLU’s bestyrelse modtaget et forslag om etablering af en ”futsal-breddegruppe”, som skal sikre en fortsat
udvikling af futsal. Bestyrelsen drøftede forslaget, og var formelt enige i indstillingen, men ikke før end man i alle lokalunioner
bakker positivt op om futsal, og ikke længere tilbyder traditionelt indendørs fodbold i stedet for futsal. JK fremsender
høringssvar.

Ad 7) Punktet udgik da DA ikke var til stede.

Ad 8) MN fremlagde en række synspunkter ift. Euro 2020. Hvordan gør vi klubberne interesseret, skal vi lave særlige
arrangementer i København m.v. – man vedtog at MN og DA udarbejder et oplæg til et kommende bestyrelsesmøde.

Ad 9) JG redegjorde for en række synspunkter om bredden kontra eliten med udgangspunktet at man ofte ”forsømmer”
bredden på bekostning af eliten, som breder sig mere og mere ned blandt de yngste spillere. Emnet gav en længere debat. Man
besluttede at JG og TI kvalificerer et oplæg til næste bestyrelsesmøde, som eventuelt efterfølgende kan drøftes med de øvrige
lokalunioner.

Ad 10) HR orienterede fra en række møder.

Ad 11) Vestia indvier i samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen og brugerbestyrelsen på Bavnehøj I.A
de nye fællesfaciliteter onsdag den 26. oktober, kl. 14.00. Der vil være tale ved Kultur- og fritidsborgmester Carl Christian
Ebbesen.
SHIO/turneringer kører planmæssigt, og der er god gang i dialogerne. Desværre har vi været nødsaget til at sige farvel til vores
projektleder. Birgitte Harder 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 nu har indgået aftale med
Københavns Kommune og har forespurgt om DBU ønsker at være medspiller der. Der skal derfor indgås aftale mellem Red
Barnet, Kommunen og DBU København. Aftalen blev offentliggjort mandag den 24. oktober ved et arrangement hos Fremad
Valby.
Politiken har bragt et indlæg om virksomheder der tager banetid fra børn og unge i Københavns Kommune. Vi vil nu drøfte
sagen videre med de københavnske politikere og forvaltningen.

