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DBU Københavns Bestyrelse
Referat
Dato: tirsdag den 11. december kl. 17.00
Sted: DBU København
Dagsorden:
1. Sager til beslutning
a) Regnskab 2018 (JK – 10 min.)
- status
b) budget 2019 (JK – 20 min.)
- herunder samlet projekt katalog og indkomne forslag/indstillinger:
1. Ungdommens Folkemøde 2019
2. 7 v 7 storstævne i Valby
3. Beachsoccerstævne Amager Strand
4. Pige SHIO indsatser
c) FLU Reform status (CK, alle - 60 min.)
- øst samarbejdsaftale. Godkendelse
- status Reformgruppe Øst (niveau 2 +3)
- valg til DBU
2. Sager til drøftelse
a) Gebyrsag 2019 (JK – 5 min.)
- Københavns Kommune / mundtlig status
b) Kompetencer i bestyrelsen (JG, alle – 30 min.)
- har vi de rigtige kompetencer til stede. Oplæg eftersendes.
c) Repræsentantskabsmøde 2019 (CK, alle – 15 min.)
- form, indhold og valg ifølge lovene
d) Samarbejde med DGI Storkøbenhavn (CK, alle – 15 min.)
- Notat vedlagt. Fordele og ulemper
e) Samarbejde med FC København (JK, alle – 10 min.)
- status. Oplæg til fælles projekt

3. Orientering fra FLU, DBU, mv. (15 min.)
a) EURO 2020 – seneste udvikling. Status
b) DBU
c) FLU
d) Udvalgene
e) Administrationen

4. Eventuelt (5 min.)
- To-Do-Liste (hængepartier)
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Ad 1a) JK fremlagde et forventet årsregnskab, som udviste et resultat tæt på det budgetterede 0-resultat. JK gjorde
opmærksom på, at der er en ugentlig omsætning i bogholderiet på 600.000,- og derfor er slutresultatet fortsat lidt
usikkert. Forventningen er dog, at der bliver et mindre overskud.
Ad 1b) Bestyrelsen gennemgik indstillingerne til nye projekter. Der blev givet grønt lys til hovedparten, dog valgte man
i første omgang ikke igen at bevillige midler til Ungdommens Folkemøde, men bestyrelsen var dog indstillet på, at
godkende selve aktiviteten, hvis arrangementet vil kunne etableres i samarbejde med DBU og/eller DBU Sjælland og
pengene kan fondssøges. JK undersøger.
JK fremlagde en oversigt, som viste hvilke opgaver og aktiviteter, herunder timeforbrug samt finansiering af hver
enkelt aktivitet, som personalet arbejder med udover de helt traditionelle driftsopgaver. Efter en drøftelse besluttede
man at indkalde til et separat møde, hvor bestyrelsen vil arbejde videre med materialet, som man fandt omfangsrigt.
JK gennemgik herefter det fremsendte budget, der udviste balance, og som ikke indeholdt bøde- og gebyrændringer
overfor klubberne. For at videreudvikle SoMe området samt øge dækningen af Københavnsk fodbolds mange gode
aktiviteter og historier i presse og nyhedsmedierne, som bestyrelsen længe har ønsket, foreslog JK at Sofie Reimer,
som har været vikar for Dan Pedersen i hans fravær pga. FLU reformarbejdet, fastansættes i en deltidsstilling.
Ansættelsen finansieres via besparelser (som var fundet) på driftsomkostninger samt et øget tilskud. Bestyrelsen
tiltrådte indstillingen. Herefter godkendte bestyrelsen budgettet.
Ad 1c) CK orienterede om drøftelserne med de øvrige lokalunioner øst for Storebælt om et tættere samarbejde.
Bestyrelsen diskuterede dette og gav input til de fortsatte drøftelser. JG orienterede om reformarbejdet i FLU fra
seneste styregruppemøde, hvor det blev foreslået at genoptage arbejde i arbejdsgrupperne øst og vest (niveau 2 og
3). Dette havde FLU’s bestyrelse bekræftet på seneste møde, hvor der også blev godkendt en ny tidsplan for arbejdet,
som foreslået af styregruppen. Desuden var det fælles materiale om reformen, som skal fremlægges på
repræsentantskabsmøderne i de seks lokalunioner blevet diskuteret og fastlagt. Endeligt orienterede CK om processen
for valg til DBU, herunder at der på det seneste bestyrelsesmøde i DBU var blevet besluttet et valgcirkulære til at
regulere valgene fra FLU og Divisionsforeningen.
Ad 2a) JK orienterede kort om den aktuelle status og planlagte initiativer, såfremt der bliver behov for at påvirke
gebyr-planerne yderligere.
Ad 2b) Punktet udgik af tidsmæssige årsager og drøftes ved næste møde.
Ad 2c) Punktet udgik af tidsmæssige årsager og drøftes ved næste møde.
Ad 2d) Der var fremsendt en henstilling om et formaliseret samarbejde mellem DBU København og DGI Storkøbenhavn
herunder mulige fælles personaleresurser. Efter en længere drøftelse og en gennemgang af en SWOT-analyse, bad
bestyrelsen JK om at arbejde videre, og i samarbejde med DGI Storkøbenhavn udarbejde en helt konkret indstilling,
som skal indeholde nuværende samarbejdsaftale samt forslag til økonomi og generelle retningslinjer.
Ad 2e) Punktet udgik da materiale ikke var færdigudarbejdet pga. sygdom.
Ad 3a) JK gav en kort status på lokalsamarbejdet med Københavns Kommune i ”Outreach-gruppen”. Der er fint
fremdrift og klubberne er nu involveret. CK orienterede fra et møde med Overborgmesteren.
Ad 3b) Intet at bemærke udover hvad der allerede var medtaget på dagsorden.
Ad 3c) Intet at bemærke udover hvad der allerede var medtaget på dagsorden.
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Ad 3d og e) Punkterne udgik af tidsmæssige årsager.

Ad 4) Intet at bemærke.
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