DBU Københavns Bestyrelse
Referat fra bestyrelsesmødet den 9. januar 2018
Til stede: Henrik Ravnild, Kasper Darfelt, Diana Andersen, Tobias Ilum Christian Kofoed, Linda Sørensen og
Jesper Gradert under pkt. 1,2,3 og 6.
Sten Axelsen under punkt 1
Fraværende: Morten Høgsdal og Yery I. Hansen
Referent; Jan Kristensen
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Årsregnskab og budget 18
Bestyrelsens strategiseminar
FLU organisationsudvikling
Repræsentantskabsmøde 2018
Pigetræning Danmark
Turneringssamarbejde med DBU Bornholm
Indstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget
Orientering fra DBU og FLU
Eventuelt

Punkt 1)
SA fremlagde et foreløbigt årsregnskab, som var tæt på årsresultatet. Regnskabet viste et overskud på knapt
500.000,-. SA redegjorde for de væsentligste årsager. Der var enkelte spørgsmål fra bestyrelsen.
Herefter blev et udkast til budget i balance for 2018 gennemgået. JK redegjorde for de væsentligste forhold
og dispositioner. JK foreslog bestyrelsen at holde holdtilmeldingsgebyrerne i ro på trods af en tidligere
beslutning om en forøgelse på 5%. Man valgte at følge indstillingen. Der var ikke yderligere spørgsmål.

Punkt 2)
Man gennemgik det fremsendte materiale. Desværre havde ikke alle medlemmer formået at få udfyldt
tidsregistreringsskemaerne m.m. man valgte derfor at udskyde de egentlige drøftelserne til februar-mødet.
Alle bedes inden den 1. februar fremsende udfyldte skemaer til JK. Der blev dog taget hul på drøftelserne om
udbetaling af honorar til bestyrelsens medlemmer. Efter en længere debat var et flertal af
bestyrelsesmedlemmerne imod tiltaget på nuværende tidspunkt, men afventer en afklaring af FLU
organiseringen.

Punkt 3)
JG redegjorde for seneste udvikling. Der havde været afholdt møde i Aalborg, desværre var begge primære
tovholdere forhindret i at møde. Gruppen var på trods af det kommet et skridt videre i processen. Emnet
betød en længere drøftelse.

Punkt 4)
Det fremsendte materiale – program for aftenen m.m. - blev gennemgået uden væsentlige bemærkninger.
Man valgte prismodtagerne – årets leder og årets ungdomsleder. Der udsendes invitationer til klubberne i
uge 2. Alle bestyrelsesmedlemmer er villige til at modtage genvalg.
Klubberne skal vedtage FLU principerklæringen, som giver bestyrelsen mandat til at arbejde videre med FLU
organiseringsprocessen. Der vil fra bestyrelsens side blive stillet 3 lovændringsforslag.

Punkt 5)
Der var fra Kvinde Elite Gruppen fremsendt en projektbeskrivelse for ”Pigetræning Danmark”, som
umiddelbart ligner en ”light” udgave af NSV for drengene. Der skal inden den 1. februar afgives høringssvar.
Man besluttede at bede LS og YIH i samarbejde med Anja Kouly Lethin om at udfærdige et udkast til et
høringssvar.
Punkt 6)
Der var fra DBU Bornholms bestyrelse modtaget et ønske om at flytte U16 turneringskampene på Bornholm
fra Rønne til Nexø stadion. Der var medsendt en tidsplan, som bestyrelsen fandt meget stram, og som betød
ca. 45 minutter alt inklusive hhv. før og efter kampen for udeholdet. På trods af forståelse for
bornholmernes ønske, valgte man at afvise henvendelsen da man vurderede at under en time fra ankomst til
kampstart er i underkanten af det rimelige.
Punkt 7)
Der var modtaget en indstilling fra DBU Københavns Børne- og Ungdomsudvalg, som foreslog en stigning i
holdtilmeldingsgebyrerne for 3:3 og 5:5 børnefodbolden på kr. 40,- pr. hold pr. halvår. Udvalget ønsker at
honorere de klubber, som tilbyder sig som værter for U8 storstævnerne. Det overordnede mål er at sikre en
klarere struktur og en forøgelse af kvaliteten i afviklingen af stævnerne. Hele ekstraindtægten vil gå til
værtsklubberne. Bestyrelsen valgte at følge indstillingen. Gebyrændringen vil gælde fra foråret 2018.
Punkt 8)
Man drøftede det kommende DBU repræsentantskabsmøde, som afholdes i Herning den 3. marts. Man
udpegede DBU Københavns repræsentanter som i alt er 11 personer.
Punkt 9)
Bestyrelsen valgte efterfølgende at indkalde til et ekstra bestyrelsesmøde den 25. januar.

