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Referat af DBU Københavns bestyrelsesmøde
Mødet afholdt: Den 15. august 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:
0. Bankskifte.
1. SHIO. Flere Piger Til Fodbold.
2. Samordning aldersgrænser. Oldboys og ældre spillere
3. Forslag til ny betegnelse for oldboys og ældre spillere
4. Samarbejdsforum for fællesrækkerne
5. DBU Københavns Appeludvalg
6. Orientering fra FLU og DBU
7. Orientering fra formanden
8. Orientering fra administrationen
9. Eventuelt
Ad 0) Der var fra administrationen modtaget materiale til underskrift pba. DBU Københavns bankskifte fra Nordea til
Arbejdernes Landsbank. Bankskiftet skyldes at Nordea har valgt at indføre negativ indlånsrente.
Der var samtidigt fra JK modtaget forslag om en ændring af beløbsgrænsen i forretningsorden ang. prokura til
administrationschefen. Materiale fra banken og prokura/fuldmagt blev godkendt og underskrevet uden nævneværdige
bemærkninger.

Ad 1) Med henvisning til beslutning fra bestyrelsesmødet i februar måned besluttede man at igangsætte det strategiske
hovedindsats område ”Flere Piger Til Fodbold”. YIH og TI bliver de politiske ansvarlige og Kristian Koefoed fra administrationen
bliver administrativ tovholder. Der indkaldes til opstartsmøde snarest.

Ad 2) Der var fra DBU’s seniorgruppe modtaget forslag om samordning af aldersgrænserne for Oldboys og Veteran, så disse
bliver identiske i hele landet, gældende fra 1. januar 2017. DBU Københavns turneringsudvalg er som udgangspunkt positive
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overfor indstillingen, hvilket bestyrelsen valgte at bakke op. JG påpegede, at fælles turneringsregler alene er et LU anliggende,
som FLU beslutter, og ændringen kan tidligst træde i kraft 1. juli 2017 (nyt turneringsår).

Ad 3) Der var fra JK modtaget et forslag om at ændre ved aldersbenævnelserne for oldboys og ældre spillere, som iflg. JK
indikerer alderdom og forfald som ”old” og ”veteran”. Forslaget skal ses om en konsekvens af udviklingen i samfundet, og et
forsøg på at skabe en rød tråd til ungdommens U-betegnelser.
Efter en længere debat valgte bestyrelsen delvist at tilgå forslaget, som senere skal fremsendes til FLU’s turneringsgruppe.

Ad 4) På vegne af DBU Sjællands og DBU Københavns administrationschef var fremsendt et forslag om et samarbejdsforum for
fællesrækkerne, hvor udvalgte personer fra begge unioner drøfter og fastsætter procedurer og retningslinjer for
fællesrækkerne. Forslaget blev vedtaget.

Ad 5) Bestyrelsen har to gange i løbet af 2016 drøftet appeludvalgets sammensætning/rolle herunder om DBU’s appelinstans
kunne ”overtage” behandlingen af DBU Københavns appeludvalgssager. Siden har et par sager fra DBU Fyn behandlet af DBU’s
appelinstans vist, at dette ikke er løsningen for lokalunionerne, da ekspeditionstiden er uacceptabel lang. DBU Fyn stiller nu et
forslag, der skal behandles af FLU bestyrelsen den 16. august. Dette forslag kunne umiddelbart ikke godkendes, i stedet afventer
bestyrelsen en lovet tilbagemelding fra DBU’s formand. Punktet medtages på kommende DBU København bestyrelsesmøde.

Ad 6) HR orienterede fra seneste møder i FLU og DBU herunder status på samarbejdet med Divisionsforeningen. DA spurgte til
et kommende UEFA besøg i København. HR undersøger nærmere.
JG fandt, at det er dybt kritisabelt og særdeles utilfredsstillende, at DBU afholder et UEFA seminar om breddefodbolden uden at
involvere og invitere lokalunionerne, men stort set alene ansatte fra DBU Alle. Bestyrelsen var helt enige i kritikken.
JG påpegede, at eliten efterhånden breder sig helt ned i breddefodbolden og børnerækkerne uden hensyn til holdninger og
handlinger. Der er iflg. JG brug for koordinering og et øget samarbejde på tværs. Bestyrelsen var enige, og bad JK om at sætte
emnet på dagsorden til kommende bestyrelsesmøde. Der skal udfærdiges et oplæg.
DA efterlyste nyt om EURO 2020. Der skal nedsættes en styregruppe. Hvad kommer til at ske. Hvad er strategien. HR kunne ikke
bidrage med nye informationer. Man besluttede at lave et oplæg til næste bestyrelsesmøde. DA og MN er tovholdere.

Ad 7) HR orienterede om løst og fast herunder seneste nyt fra DFU.

Ad 8) JK orienterede om senest nyt fra administrationen:
Ny ”Bevæg Dig For Livet” konsulent Henrik Pedersen er begyndt den 15. august. I kommende weekend afholdes Bevæg Dig For
Livet seminar i Vingsted, hvor Henrik, Søren Hemmingshøj og JK deltager.
DBU København er pt. udfordret af katastrofal mangel på referenter til Ekstra Bladets Skolefodbold. Vi har i skrivende stund ca.
4 aktive. Vi skal bruge 20 stk. når turneringen går i gang medio august, for at kunne dække kampene i vores område. Forskellige
tiltag sat i værk herunder annonce i Ekstra Bladet.
FLU organisationsundersøgelsen via spørgeskema til klubberne går ikke så godt. Med henvisning til seneste opgørelse har kun
180 klubber - ud af 1650 – besvaret undersøgelsen. Det er selvfølgelig alt for lidt til at give FLU et retvisende billede af
klubbernes holdninger. Nu skal lokalunionerne så forsøge at rykke. 21 af DBU Københavns klubber har svaret.
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Persondataloven giver pt. nogle alvorlige overvejelser. LU chefgruppen arbejder på at finde ud af, hvordan DBU kan sikre, at alle
spillere, ledere, trænere, dommere osv. kan give deres samtykke til, at deres data må optræde på vores forskellige platforme.
Formålet er at sikre at persondatalovens bestemmelser efterleves, at det enkelte medlem selv løbende opdaterer egne
oplysninger, at personoplysninger kun anvendes til fodboldrelevante forhold samt at systemet tilpasses så det letter klubbernes
daglige administration. Fra maj 2018 vil Datatilsynet udskrive bøder til de, som ikke overholder loven – 4 % af årsomsætningen.
Klubberne vil også blive berørt at samme forhold. Det kan betyde, at vi nu indfører et spillerpas i stedet for nuværende
spillercertifikat. For ikke at belaste de frivillige med denne opgave, lægger LU chefgruppen op til, at DBU/LU i en periode på x år
stiller administrativ bistand til rådighed til den enkelte klub indtil systemet er kørende i klubben.

Ad 9) Ingen bemærkninger.

