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Referat af DBU Københavns bestyrelsesmøde
Mødet afholdt: Den 26. september 2016
Sted: DBU København
Til stede: Henrik Ravnild(HR), Diana Andersen(DA), Tobias Ilum(TI), Christian Kofoed (CK), Yery I. Hansen (YIH), Jesper Gradert
(JG) og Kasper Darfelt(KD)
Afbud: Morten Høgsdal (MH)
Gæster: Claus Thomsen (Divisionsforeningen), Kenneth Reeh (DBU) og Peter Schjønning (DBU)
Referent: Jan Kristensen(JK)

Mødets dagsorden:
1. Ny aftale med Divisionsforeningen
2. Indstilling. Talentoptimering
3. Regnskab
4. Samarbejdet med DGI
5. Dispensation for spillerbenyttelse
6. Privatturneringer i København
7. Forslag til ny pris. Årets breddedommer
8. DBU’s uddannelsesgruppe
9. Orientering fra DBU og FLU
10. Ansøgning / SHOOT Filmfestival
11. Eventuelt
Ad 1) Claus Thomsen gennemgik udkastet til en ny samarbejdsaftale mellem DBU og Divisionsforeningen. Kenneth Reeh og
Peter Schjønning supplerede. Der blev stillet en række spørgsmål fra bestyrelsens medlemmer. JG efterlyste en gennemarbejdet
kommunikationsplan. DA følger op hos DBU. Dele af forslaget skal godkendes på DBU’s repræsentantskabsmøde i marts måned
2017.
Ad 2) Punktet betød en længere debat. Flere var forundret og utilfredse over, at indstillingen ikke havde været sendt til høring i
lokalunionerne. Man undrede sig over, at indstillingen ikke var underbygget af argumenter og fakta, og bad HR om at undersøge
forholdet nærmere. Rigelig information og kommunikation overfor breddefodboldklubberne bliver meget vigtig.
Ad 3) JK gennemgik og kommenterede regnskabet pr. 21. september 2016. Der forventes et overskud omkring kr. 200.000,-. Der
var få spørgsmål. Budget 2016/17 skal på dagsorden ved oktober mødet.
Ad 4) Der var på baggrund af løbende møder med DGI Storkøbenhavn – både politiske og administrative – fremsendt et forslag
til en egentlig samarbejdsaftale udarbejdet af embedsværket. Forslaget blev med få kommentarer godkendt. Der var ingen
indvendinger mod, at DGI Nordsjællands fodboldkonsulent sidder med i DBU Københavns SHIO grupper for fremtidens fodbold.
Ad 5) Der var fra Boldklubben Skjold modtaget ansøgning om dispensation. Klubben ønsker på baggrund af et samarbejde med
Den Internationale Skole i Nordhavn mulighed for at skolens elever kan deltage for et skolehold i Skjold-regi og i spillernes
respektive moderklubber i samme turneringshalvdel. Der var ikke umiddelbar opbakning til klubbens ansøgning. Man efterlyste
turneringsudvalgets holdning og yderligere oplysninger inden endelig tilbagemelding til klubben. JK retter henvendelse til
klubben.

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

Ad 6) På baggrund af Boldklubben Skjolds henvendelse til en håndfuld klubber med tilbud om at etablering af børnestævner,
reelt i direkte konkurrence med DBU Københavns tilbud, valgte bestyrelsen at tage dette initiativ til efterretning. Man
besluttede, at anmode børneudvalget om arbejde med en optimering af tilbuddene til børnefodbolden.
Ad 7) Der var fra KD fremsendt en indstilling om en ny pris ”årets breddedommer”. Bestyrelsen tiltrådte forslaget. Prisen skal
overrækkes første gang ved kommende repræsentantskabsmøde.
Ad 8) DBU har besluttet at nedlægge TUG (træneruddannelsesgruppen). I stedet vil man invitere lokale uddannelsesudvalg til et
par årlige møder. Flemming Lindquist har igennem flere sæsoner haft sæde i TUG, og vil gerne fortsætte. DBU København har
dog ingen uddannelsesudvalg. I stedet vil Flemming Lindquist blive tilbudt en plads i ungdomsudvalget. JK retter henvendelse.
Ad 9) HR orienterede fra de seneste møder. Flere syntes, at en del mødereferater på DBUnet.dk reelt ikke giver læseren indtryk
af, hvad der er egentligt er drøftet og besluttet på møderne. YIH påpegede, at det ikke harmonerer med ønsket om større
transparens og åbenhed i fodbolden.
Ad 10) Der var fra 4 klubber modtaget ansøgning til DBU Københavns udviklingspulje om et tilskud til fodboldfilmfestivalen
”SHOOT”. Ansøgningen kunne ikke godkendes, da den falder uden for udviklingspuljens rammer. I stedet forslår man fra
medlemmerne af styregruppen for udviklingspuljen, at det ansøgte beløb tildeles på anden vis. Bestyrelsen var enige, og valgte
at tildele kr. 40.000,- til festivalen.
Ad 11) Man valgte at udsætte dette års seminar til 2017. Punktet medtages på kommende møde.

