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DBU København 

Referat fra bestyrelsesmødet 
 
Dato: mandag den 12. februar kl. 17.00 
 
Til stede: HR, DA, CK, TI, MH, JG og YIH 
Fraværende: KD og LS 
 
Dagsorden: 
1. Flere Fodboldpiger / SHIO 
2. Bestyrelsens strategiseminar 
3. Organisationsudvikling DBU 
4. Organisationsudvikling FLU 
5. FLU økonomi 
6. Repræsentantskabsmøde DBUK 2018 
7. Indstilling initiativpulje 
8. Dispensationsansøgning / Hekla Park 
9. Eventuelt 
 
Ad 1) Anja Kouly Lethin gav en status pigegruppens arbejde indtil dato, samt en præsentation af mål og 
handlingsplaner for de kommende to år. Der var enkelte spørgsmål fra bestyrelsens medlemmer, som efterfølgende 
var godt tilfredse med både fremlæggelse og udviklingen på området. 
 
Ad 2) Der var fortsat medlemmer, som ikke havde udfyldt det fremsendte materiale. Man blev enige om, at det ikke 
var godt nok, da dette forsinker det videre arbejde med de mange dilemmaer og opgaver, der fremkom ved 
bestyrelsens seminar i oktober måned. For at komme videre besluttede man, at der til næste møde, skal udarbejdes 
et årshjul. DA påtog sig opgaven. 
 
Ad 3) HR orienterede om et forslag til ny bestyrelsessammensætning i DBU, som skal behandles på kommende 
repræsentantskabsmøde i Herning. 
 
Ad 4) Der var en lang snak om både FLU reformproces og interne forhold i DBU København. 
 
Ad 5) Der var fra dommerudvalgets formand modtaget en skrivelse med effektiviseringsforslag til arbejdsgangene i 
FLU’s breddedommergruppe. Efter en drøftelse og en del bemærkninger, bad man JK om at tilrette skrivelsen og 
fremsende denne til FLU’s bestyrelse. 
 
Ad 6) Man gennemgik dagsorden til mødet herunder valg ifølge lovene m.v. – der var efterfølgende en længere 
drøftelse. 
 
Ad 7) Indstillingen blev godkendt. Puljen er som udgangspunkt tænkt som en intern pulje, hvor bestyrelsen kan tildele 
midler til nye initiativer, som der ikke på forhånd er budgetteret med. 
 
Ad 8) Ansøgningen havde været fremsendt til turneringsudvalget, som ikke kunne tage endelig stilling, da der ikke var 
medsendt en administrativ indstilling herunder bemærkninger fra Boldklubben Hekla. Det var der rådet bod på, og 
bestyrelsen bad herefter JK om at tilskrive Københavns Kommune. Dispensation til afvikling af 11:11 kampe kan ikke 
imødekommes, da banen mangler 10% i både bredde- og længderetning, men OK til alle andre former herunder 
naturligvis træning. 
 
Ad 9) DA bad om at punktet ”ad-hoc/uddannelsesudvalg” kommer med ved næste bestyrelsesmøde. 
 


