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DBU København

Referat af bestyrelsesmødet den 25. juni 2019
Til stede: CK, HR, DA, MH, TI, YIH, KD og JG (via mobiltelefon)
Fraværende: LS
Dagsorden:
1. Opfølgning på seneste DBU Bredde Bestyrelsesmøde den 20. juni
Ad 1) CK redegjorde længe for seneste udvikling i reformprocessen herunder adskillige dialoger melle m
formændene i øst.
CK orienterede herefter fra DBU Bredde bestyrelsesmødet, og nævnte at et fremsendt notat fra østformændene til DBU Bredde bestyrelsesmødet ikke nød fuld opbakning fra vest-formændene, og der er
således fortsat flere vigtige områder, hvor man ikke er enige.
Man var imidlertid enige om, at model C er besluttet og beslutningen kan ikke ændres. Desuden var man helt
enige om en udarbejdet formålsparagraf for DBU Bredde. Der blev også åbent op for, at man i en
overgangsfase på op til 4 år vil acceptere fast repræsentation i N1 bestyrelsen, der afspejler alle nuværende
geografiske områder, hvilket var et ønske fra både Lolland-Falster og Bornholm.
Der er desværre fortsat ikke enighed, om i hvilket omfang der skal ske ansættelser på niveau 1. Man besluttede
derfor at udskyde drøftelsen til mødet fastsat til den 20. august. Man vedtog at, bede LU cheferne om at
udfærdige et oplæg, som også indeholder fordele og ulemper.
Der er også fortsat knaster i forhold til mindretalsbeskyttelse i en kommende DBU Bredde bestyrelse og
mandatfordelingen, men mulige løsninger skal nu beskrives mere konkret med henblik på endelig beslutning.
Der var efterfølgende en længere drøftelse af valg inkl. dobbeltmandater og de anbefalede valgperioder på op
til 12 år. Her kunne en enig bestyrelse ikke tiltræde det samlede forslag.
JG bemærkede, at det ikke var muligt på baggrund af det fremsendte materiale at se, hvad der reelt var opnået
enighed om, og det var uheldigt, at der ikke var opnået enighed om de udeståender der var. I særdeleshed når
bestyrelsen på seneste bestyrelsesmøde i DBU København havde givet klart udtryk for, at der var behov for
at få afklaret disse spørgsmål hurtigt, da bestyrelsen ikke fandt, at der tid nok efter sommerferien, hvis man
skulle kunne nå at udarbejde et hensigtsmæssigt oplæg til klubberne, og et gennemarbejdet oplæg til
kommende repræsentantskabsmøde.
JG meddelte herefter, at DBU København nu bør meddele, at bestyrelsen finder, at DBU Bredde skal finde
en løsning på samtlige udeståender inden den 15. august *), hvis arbejdet med reformen skal fortsætte, ellers
må DBU København meddele, at man ikke længere kan bakke op om reformen. Det var de øvrige
bestyrelsesmedlemmer enige i.
Man bad derfor CK om at tage de nødvendige skridt i den forbindelse.
*) note: Besluttet af en enig bestyrelse på møde den 9. juli

