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DBU Københavns Bestyrelse                                                                                                                               11. april 2017  
 
 
Referat fra mødet den 10. april 2017 kl. 17.00 
 
Til stede: Henrik Ravnild, Jesper Gradert, Morten Høgsdal, Yery I. Hansen, Linda Sørensen og Kasper Darfelt. 
Fraværende: Diana Andersen, Tobias Ilum og Christian Kofoed. 
Gæster under punkt 1: Flemming Jensen, Søren Vesterbæk, Keld Jørgensen, Jan Sørensen og Søren Hemmingshøj. 
Referent: Jan Kristensen  
 
Dagsorden: 
 
1. Formandsklubben 
2. Den Politiske kommission 
3. Kommissorium for børne- og ungdomsudvalget 
4. Godkendelse af udvalgssammensætning 2017 
5. Pokal- og medaljeoverrækkelser 2017 
6. To-Do-Oversigt 
7. Orientering og spørgsmål til udsendte referater 

a) DBU 
b) FLU 
c) Udvalg 

8. Orientering fra formanden 
9. Orientering fra administrationen 
10. DIF strategiske indsatsområder 
11. Eventuelt 
 
Referat: 
 
Ad 1) Repræsentanter fra formandsklubbens styregruppe fremlagde dilemmaer/udfordringer i københavnsk 
fodbold, som man fra medlemmerne af formandsklubben ser og ønsker at arbejde med lokalt. Det gælder primært 
rekruttering og fastholdelse af frivillige og medlemmer. 
 
Bestyrelsen var meget tilfredse med gruppens tre indlæg. Man besluttede at indkalde formandsklubbens 
styregruppe til et møde i løbet af maj måned for at blive mere konkrete ift. materialet.  
 
Ad 2) Man drøftede det fremsendte materiale udarbejdet af en nedsat arbejdsgruppe. Medlemmerne af DBU’s 
politiske kommission planlægger en møderække med repræsentantskabet for at præsentere kommissionens 
anbefalinger. Der vil snarligt blive indkaldt til et dialogmøde med repræsentanterne fra Fyn, Sjælland, København, 
Lolland-Falster og Bornholm. Mødet holdes i DBU den 3. maj. Der vil senere blive mulighed for at fremsende et 
høringssvar. 
 
Ad 3) Efter det første møde den 24. april medlemmerne af Børne-og ungdomsudvalget vil et kommissorium blive 
udarbejdet. Det er vigtigt at få alle input med. 
 
Ad 4) Med undtagelse af Børne- og ungdomsudvalget blev øvrige udvalgssammensætninger godkendt. 
 
Ad 5) Der var fremsendt en oversigt med mulige kampe, hvor en politisk repræsentant skal overrække pokal og 
medaljer. JG og KD meldte sig på banen til tre kampe. Øvrige medlemmer havde ikke mulighed. 
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Ad 6) Man gennemgik den fremsendte ”To-Do-Oversigt”. JG ønskede at vide, om bestyrelsen ifm. efterårets seminar 
med klubberne var interesseret i en hel bestyrelsesdag inden selve mødet, hvilket man tiltrådte.  
 
Ad 7) Man drøftede længe det fremsendte materiale, som skal drøftes på seminariet den 22. april i Odense. Man 
besluttede at MH, JG og JK fremsender ”statements” til hele bestyrelsen på baggrund af drøftelserne. MH er 
tovholder. 
 
JG udtrykte skarp kritik af processen bag NSV, som han fandt ugennemsigtig, kritisabel og alt for eliteorienteret. JG 
havde meget svært ved at forstå, hvorfor man ikke inddrager alle aktører i et for breddefodbolden så vigtigt et 
emne. JG undrede sig over at bemærkninger og tilsagn om deltagelse fra DBU Københavns side helt er negligeret, og 
hvorfor FLU ikke, som Divisionsforeningen skal fremsende et kvalificeret oplæg til DBU Bestyrelsen. JG kunne ikke på 
baggrund af processen bakke op om initiativet. 
 
Ad 9) JK bad bestyrelsen om at tage stilling til en henvendelse fra Fremad Valby, som ønskede at få eftergivet til- og 
afmeldingsgebyr for 5 stk. 7:7 herreseniorhold, som fejlagtigt var blevet tilmeldt af klubbens tidligere formand. 
Efter en drøftelse kunne bestyrelsen ikke tiltræde forslaget. 
 
DBU København har pr. 1. april ansat, Taner Yilmaz, som ny streetsoccerkonsulent. Stillingen blev som bekendt ledig, 
da Reda stoppede for efterhånden nogle måneder siden. Stillingen er 20 timer om ugen. Taner har i mange år haft 
sæde i Borgerrepræsentationen (Liste A) i København.  
 
50 ungdomstrænere deltog i ungdomsseminariet hos Fremad Amager den 1. april. Det var en fin succes med gode 
indlæg af både Søren Østergaard og Flemming Jensen. 
 
Valby Boldklub får måske alligevel sine omklædningsrum som ønsket – dvs. større end den oprindelige bevilling. 
Kultur- og Fritidsudvalget har tilkendegivet at være indstillet på en merbevilling på kr. 700.000 til formålet. Drøftes 
igen på udvalgets møde i april. 

En LU arbejdsgruppe har igennem et stykke tid arbejdet med ”det elektroniske spillerpas” – det er nu godkendt af LU 
cheferne, og sendes videre til økonomisk støtte i DBU’s Digitale Styregruppe. Projektet skal være med til at sikre, at 
vi ikke kommer på kant med persondatalovgivningen når den tid kommer. Brian Molberg har været et vigtigt 
omdrejningspunkt for denne gruppe.  

Morten Nielsen, DBU Bredde, tiltræder som et led i udflytningen af opgaver fra DBU til DBU’s lokalunioner hos DBU 
København hurtigst muligt og allersenest den 1. september.  Morten har en række opgaver for DBU ifm. DBU’s 
fodboldskoler, som skal løses i løbet af foråret.  
 
Hele 20 dommere var til eksamen i netop forgangne weekend. Det foregik som vanligt på kontoret, og det er ikke en 
optimal løsning. Desværre ønsker kun 7 at dømme for DBU København. De øvrige vil dømme for DBU Sjælland, DAI 
eller ”ikke bestået”. 
 
Ad 10) DIF strategiske indsatsområder. Der var modtaget et omfattende materiale, og der er mulighed for at 
fremsende høringssvar senest den 17. maj. Man besluttede at JK udarbejder et udkast, som behandles på 
bestyrelsesmødet den 16. maj. 
 
Ad 11) JG orienterede om arbejdsgrupperne under projektet ”Fremtidens Fodbold”. Grupperne har udarbejdet hele 
18 turneringsforslag. Nogle vil blive præsenteret på maj måneds bestyrelsesmøde. 
 
YIH orienterede om arbejdet med projektet ”Flere Piger Til Fodbold”. Der er nu nedsat en arbejdsgruppe, som 
hurtigst muligt trækker i arbejdstøjet. Mange supergode kandidater har tilmeldt sig. 
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KD orienterede om seneste nye fra dommerfronten og disciplinærudvalget. 
 
JG fandt det utilfredsstillende at DA er udtrådt af bestyrelsen i Nordhavn IF uden at informere medlemmerne af DBU 
Københavns bestyrelse inden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


