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DBU Københavns Bestyrelse

20. juni 2018

Indkaldelse til bestyrelsesmøde
Dato: tirsdag den 19. juni kl. 17.00
Sted: DBU København
Til stede: CK, HR, DA, YIH, LS, JG, TI
Afbud: MH, KD
Dagsorden:
1. Sager til beslutning
a) Forslag til ny rykkerprocedure. 2 Behandling. (JK – 5 min.)
b) Ansøgning om DBU København sølvemblemer (JK – 5 min.)
c) Repræsentanter i Øst arbejdsgruppe (CK – 5 min.)
2. Sager til drøftelse
a) FLU reformproces – drøftelse af status og næste skridt (CK/JG – 20 min.)
b) Kvindekommissionens rapport. Høringssvar 1. september (Alle - 10 min.)
c) Idræts Forum København i fremtiden (CK/HR – 10 min.)
d) National Sportslig Vision ”NSV” – oplæg v/Morten Nielsen med efterfølgende spørgsmål (Alle – 45 min.)
3. Orientering fra FLU, DBU, mv. (20 min.)
a) FLU
b) Formandsklubben
c) DBU
d) Udvalgene
e) Administrationen
4. Kommunikation fra dagens møde (5 min.)
5. Eventuelt (5 min.)
Ad 1a) Der var på baggrund af drøftelserne ved seneste bestyrelsesmøde fremsendt et revideret forslag fra
administrationen, som bestyrelsen tiltrådte. Dette indebærer at klubber i restance vil blive påført et rykkergebyr på
kr. 500,- efter den tredje rykker uden at klubben har reageret. Endvidere mister klubber i ”kritisk” restance,
muligheden for at komme i betragtning ved udvælgelse af hold til fællesrækkerne. Dette forhold træder i kraft fra 1.
januar 2019.
Ad 1b) Der var modtaget 2 ansøgninger om DBU Københavns sølvemblem. Begge ansøgninger blev godkendt. JK
undersøger hvornår hædersbevisningerne skal overrækkes.
Ad 1c) FLU har besluttet at nedsætte 2 arbejdsgrupper – 1 i øst hhv. 1 i vest – som skal arbejde med at beskrive det
lokale og regionale niveau i den nye DBU Bredde organisation. Der er udarbejdet et kommissorium, som grupperne
skal tage udgangspunkt i. Der er deadline for aflevering til styregruppen i oktober måned. LS, JG og Dan Pedersen som
tovholder blev valgt til at repræsentere DBU København, og sikre koordination med DBU Københavns egen
arbejdsgruppe. Det indebærer at dele af Dan’s opgaver i en periode skal løses via ekstern assistance.
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Ad 2a) CK orienterede om organisationsudviklingsprocessens positive fremdrift. LS orienterede om arbejdet i den
lokale reformgruppe, hvor formandsklubben er repræsenteret med 3 medlemmer. LS rejste et par problemstillinger i
gruppen, som bestyrelsens drøftede.
Ad 2b) Kvindekommissionens rapport var udsendt, og indholdet blev i korte træk drøftet. YIH ville gerne vide,
hvorledes formålet med udarbejdelsen af rapporten hænger sammen med det produkt, som nu er modtaget. Man
valgte at bede pigegruppen, om at levere et udkast til et høringssvar inden 5. august, som skal tage udgangspunkt i de
forhold i rapporten, der handler om breddefodbold. Behandles på bestyrelsesmødet i august måned. YIH er tovholder
sammen med Anja K. Lethin.
Ad 2c) CK orienterede om seneste udvikling i IFK. DIF ønsker at udvide samarbejdet med Københavns Kommune
omkring nationale og internationale forhold og begivenheder i tillæg til det mere lokale fokus, som IFK har fokuseret
på. Det må forventes at påvirke måden IFK er organiseret på i dag. Der pågår pt. drøftelser i DIF’s bestyrelse om dette,
men der er ikke en endelig afklaring.
Ad 2d) Morten Nielsen gav en god og omfangsrig status på NSV, som gav anledning til en længere debat.
Ad 3a) Intet at bemærke.
Ad 3b) Formandsklubben tager til Madrid i dagene 10-12. november. Der skal vælges to bestyrelsesmedlemmer, som
skal med på turen.
Ad 3c) Næste bestyrelsesmøde afholdes i weekenden den 23-24. juni, hvor der samtidigt afholdes bestyrelsesseminar
og fællesmøde med Udvalget for Professionel fodbold og breddeudvalget. YIH udtrykte tilfredshed med, at
medlemstallene for pigerne i DBU Københavns område er steget. Bestyrelsen drøftede om pigegruppen skal arbejde
med E-sport aktiviteter, men fandt det bedst at vente på et samlet udspil fra FLU, som er undervejs.
Ad 3d) TI orienterede om seneste møde i B&U udvalget. Der er planlagt seminar den 26. august. Et japansk TV-hold
har været på besøg og filmet ved det afsluttende børnestævne i Brønshøj.
JG meddelte at, indrangeringen til fælles rækkerne som sædvanligt har betydet en række henvendelser fra klubberne.
LS orienterede fra arbejdet i ad-hoc gruppen for fælles frivillighedsindsatser i DBU. Gruppen har udarbejdet en
håndfuld gode projekter.
3e) JK orienterede fra 7:7 stævnet lørdag den 16. juni i Valby Idrætspark, som samlede mere end 2.000 seniorspillere.
Arrangementet blev en god oplevelse, og forhåbentlig gentages dette til næste år.
I Hans Tausen parken var mange piger samlet til en fodbolddag med bl.a. Danmark – Peru på storskærm.
Arrangementet var planlagt i samarbejde med Nørrebro United.
DIF’s matchfixing-sekretariat har været kontaktet på baggrund af en kamp i KS for herrer foranlediget af en
henvendelse fra Sundby Boldklub. DIF har på baggrund af foreliggende oplysninger henlagt sagen.
UEFA har meddelt, at man kommer til København, som et led i Host City EURO 2020, og filmer DBU Københavns
streetsoccer.
Der har været afholdt samarbejdsmøde med DAI. HR deltog foruden JK. Samarbejdet fungerer til begge unioners
tilfredshed, og kan formentlig udvides på enkelte områder.
Administrationen har vanskeligt ved at finde personer til pokaloverrækkelser fra det politiske miljø, hvilket betyder at
personalet klarer opgaven. JK ønskede en tilkendegivelse af, om opgaven fortsat skal være politisk, hvilket man fra
bestyrelsen besluttede. JK kommer med et oplæg ved et senere bestyrelsesmøde.
Ad 4) Ny rykkerprocedure og konsekvenser ved restance i forhold til at komme i betragtning til fællesrækkerne meldes
ud i alle DBU Københavns medier.
Ad 5) Intet at bemærke.

