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DBU Københavns Bestyrelse
Referat fra bestyrelsesmøde
Dato: torsdag den 22. november kl. 17.00
Sted: DBU København
Afbud: Morten Høgsdal, Diana Andersen
Dagsorden:
1. Temaer
a) EURO 2020 (15 min.)
- seneste status
2. Sager til beslutning
a) Budget 2019 (JK 20 min.)
1. Første behandling budget 2019
2. Status regnskab 2018
b) Breddepriser 2018. Valg af kandidater (Alle 10 min)
1. Årets klub
2. Årets leder
3. Årets aktivitet
c) Gebyrsagen
1. Forslag til ”køreplan” (JK 10 min.)
d) Samarbejde med DGI Storkøbenhavn (CK 10 min.)
1. Udkast til samarbejdsaftale
3. Sager til drøftelse
a) FLU Reform status (CK, LS+JG 15 min.)
- Reformgruppe Øst
- Opsamling fra formandsklubbens workshop
b) Repræsentantskabsmøde 2019 (CK, alle – 10 min.)
- Form, indhold og
- valg ifølge lovene
4. Orientering fra FLU, DBU, mv. (Alle 15 min.)
a) FLU / DBU Bredde
b) DBU
c) Udvalgene
d) Administrationen

5. Eventuelt (5 min.)
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1a: JK orienterede om udviklingen. Der er god energi i arbejdsgruppen og et fint samarbejde med Københavns
Kommune. Klubberne virker interesseret. Idekatalog er ved at blive udarbejdet. Flere klubaftaler allerede i kalenderen.
Det blev aftalt, at der fremover sker skriftlig orientering inden hvert bestyrelsesmøde, medmindre særlige forhold gør
sig gældende.

2a. a: JK gav en kort orientering. En række uafklarede forhold – primært omkring FLU’s budget for 2019 og gebyrsagen
i Københavns Kommune - gør det vanskeligt at fremlægge et budget til beslutning, men resultatet ser umiddelbart
bedre ud end ved seneste bestyrelsesmøde.
Man drøftede, hvorledes de foreslåede gebyrer i Københavns Kommune kunne finansieres, hvis det ikke lykkes at
undgå gebyrerne. Man var enige om, at eventuelle gebyrer ikke skulle påvirke budgettet, og at hjemmeholdet som
udgangspunkt skal betale afgiften. Budget 2019 herunder endelig stillingtagen til en række projekter behandles på
december mødet m.h.p endelig vedtagelse.
2a. b: JK gav en kort orientering. Der er fortsat hængepartier, men det forventes at årsresultatet vil ligge tæt på det
budgetterede 0-resultat.
2b: JK havde fremsendt en redegørelse og et forslag til en handlings- og kommunikationsplan. Efter en længere
drøftelse herunder en yderligere orientering fra HR besluttede bestyrelsen en strategi.
2c: Der skal indstilles kandidater til breddepriserne – årets klub, årets leder, årets aktivitet.
På baggrund ansøgninger og indstillinger valgte man årets modtagere.

3a: JG og LS gav en orientering fra reform-snakken ved formandsklubbens workshop i Madrid. Formændene havde
bl.a. udarbejdet en SWOT-analyse. LS foreslog at bestyrelsen gør det samme ved et ekstraordinært møde, hvilket man
besluttede. JK finder en dato snarest.
Formandsklubben havde særskilt drøftet både det nationale og det regionale/lokale og havde lagt vægt på, at alle tre
niveauer skulle afklares og beskrives i en og samme proces, hvilket bestyrelsen var enig i.
I forlængelse af reformdrøftelserne omkring det regionale og det lokale niveau orienterede CK for udviklingen i
samarbejdet med Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm samt de videre perspektiver i dette samarbejde. Medtages
på dagsorden til december mødet, hvor der afsættes tid til en grundigere diskussion.
3b: Punktet udgik – materiale til førstkommende FLU møder ikke modtaget.
3c: CK orienterede om en henvendelse med DGI Storkøbenhavn, som en konsekvens af DIF har valgt at lukke
pengekassen i for DBU Københavns lokaladministration af Idræts Forum København, og samtidigt flytte opaven til
DIF’s sekretariat i Brøndby.
DA, JK og Søren Hemmingshøj havde deltaget i mødet. Punktet medtages på et senere bestyrelsesmøde, når og hvis
drøftelserne bliver mere konkrete.
3d: JG henviste til bestyrelsens 2018 seminar, hvor man drøftede hvilke kompetencer, der bør være til stede i
bestyrelsen. JG ønskede emnet som et punkt på næste bestyrelsesmøde, hvilket man besluttede.

4a: CK orienterede kort om seneste udvikling herunder økonomi.
4b: Intet at bemærke
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4c: Intet at bemærke
4d: HR orienterede fra seneste møde i IFK styregruppen. DIF’s næstformand, Hans Natoft, deltog i mødet.

5: Intet at bemærke

