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Referat fra mødet den 02. oktober 2017 kl. 17.00 
 
Til stede: Henrik Ravnild, Jesper Gradert, Morten Høgsdal, Kasper Darfelt, Diana Andersen, Tobias Ilum 
Christian Kofoed og Linda Sørensen. 
 
Fraværende: Yery Ibarra-Hansen 
 
Referent: Dan Pedersen 
 
Dagsorden: 
 

1. NSV 

2. FLU organisationsudvikling 

3. Eventuelt 

Punkt 1.)  
HR og Kristian Koefoed fra DBU Københavns administration redegjorde kort for processen omkring NSV, hvor 
DBU København i forbindelse med opstarten af projektet fremkom med en række kommentarer til 
udformningen af kommissoriet for Breddefodboldens bidrag til NSV.  
 
Bestyrelsen havde efterfølgende en lang drøftelse af både processen de konkrete forslag til indsatsområder. 
Heraf fremgik, at DBU Københavns bestyrelse fandt, at forslaget til kommissorium var for snævert beskrevet. 
Det ville være hensigtsmæssigt med en generel drøftelse af det fremtidige arbejde med udviklingen af 
breddefodbolden - inden FLU fastlagde konkrete tiltag under NSV.  
 
DBU København har endvidere løbende tilkendegivet ovenstående holdning under det videre arbejde med 
NSV, uden at indvendingerne er blevet imødekommet. Ovenstående understreges af, at de stillede forslag til 
godkendelse, hhv. A) Topcenter træneruddannelse og B) Trænerrådgiveren ikke favner bredt nok i forhold til 
at være en fremtidig vision for breddefodbolden, som skal række 10 år ud i fremtiden.   
 
For så vidt angår de konkrete tiltag var DBU Københavns bestyrelse dog ikke uenige i, at uddannelse er ét af 
de centrale tiltag ved udvikling af breddefodbolden. 
 
Bestyrelsen fandt på denne baggrund, at den ikke kunne støtte de stillede forslag, om man ønskede der blev 
udarbejdet et høringssvar, hvoraf fremgår, at unionen ikke kan støtte initiativerne. 
  
 
Punkt 2.)  
HR orienterede om det seneste FLU-bestyrelsesmøde, hvor FLU-struktur og organisationsudvikling var på 
dagsordenen. I den efterfølgende drøftelse blev den igangværende proces diskuteres. Bestyrelsen noterede 
sig tilbagemeldingen, og fandt at man ikke kunne støtte en principerklæring, hvoraf fremgår at der i det 
fremtidige arbejde vil blive taget udgangspunkt i de modeller, som blev udarbejdet af arbejdsgruppen, idet 
man ikke har mandat hertil fra klubberne. 
 
Punkt 3.) 
Der var ingen punkter under eventuelt.  

 


