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DBU Københavns Bestyrelse

21. januar 2018

Referat af bestyrelsesmøde
Dato: mandag den 7. januar kl. 17.00
Sted: DBU København
Til stede: Christian Kofoed, Diana Andersen, Kasper Darfelt, Tobias Ilum, Yery I. Hansen, Linda Sørensen, Morten
Høgsdal, Henrik Ravnild og Jesper Gradert.
Dagsorden:
0. Sager til drøftelse
a) Kompetencer i bestyrelsen (ALLE – 60 min.)
- Passer kompetencerne til de opgaver som ligger foran os?
- Hvem kan bidrage hvor? Og hvordan?
- I DBU København og som repræsentant for DBU København
1. Sager til beslutning
a) Repræsentantskabsmøde 2019 (CK, alle – 20 min.)
- Form og indhold
- Valg ifølge lovene
- Overrækkelse af priser
- Evt. eksterne oplæg til debat
b) DBU Københavns repræsentanter i DBU’s repræsentantskab/FLU’s repræsentantskab (CK – 10 min)
- Valg af repræsentanter (fra 3 marts 2019)
c) FLU’s repræsentantskabsmøde 20 januar (CK – 10 min)
- Gennemgang af og stillingtagen til dagsordenspunkter
d) Datoplan for bestyrelsesmøder i 2019 (CK/JK – 5 min)
2. Sager til drøftelse
a) FLU Reform status (CK, LS+JG 5 min.)
- Reformgruppe Øst
- Fremtidigt samarbejde i LU
b) Idrætsforum København (CK, HR – 5 min.)
- brug af domænet ”Idrætsforum København”
c) Det Gode Fodboldmiljø (TI – 5 min.)
- mulighed for at afgive høringssvar
d) U13-U15 ny turneringsstruktur (JG – 5 min.)
- Skal præsenteres for klubberne

DBU København

.

Ved Sporsløjfen 10.
2100 København Ø.
www.dbukoebenhavn.dk

Tlf. : 3927 7144 mand-tors. 12:00 – 16:00, fred. 12:00 – 15:00.
Fax : 3927 7244
E-mail : info@dbukoebenhavn.dk

DBU København

3. Orientering fra FLU, DBU, mv. (Alle 10 min.)
a) FLU / DBU Bredde
b) DBU
c) EURO 2020/status
d) Udvalgene
e) Administrationen
4. Eventuelt (5 min.)
Referat:
0) Bestyrelsen havde en længere drøftelse af de områder, der vil være i fokus for DBU København de kommende 2
år samt de enkelte medlemmers roller, interesseområder, tidsforbrug samt ambitionsniveau.
Herunder redegjorde hvert bestyrelsesmedlem for egne synspunkter, muligheder, kompetencer og ambitioner.
Da den fremtidige politiske struktur og organisationsmodel i DBU Bredde (FLU) ikke er afklaret og behovet for
kompetencer i arbejdet med den københavnske fodbold på længere sigt ikke står klart, var det ikke muligt at komme
med en egentlig konklusion på, om de rette kompetencer på længere sigt er til stede i bestyrelsen på nuværende
tidspunkt.
1a) Bestyrelsen vedtog den endelige form. JG fremlægger principerklæring 2.0 for DBU Bredde, der giver den enkelte
lokalunions bestyrelse ret til fortsat at indgå konstruktivt i arbejdet med at danne en ny organisering af
breddefodbolden.
De 5 bestyrelsesmedlemmer, som er på valg, meddelte alle at være villige til at modtage genvalg. Herunder DA som
næstformand. Bestyrelsen opfordrede HR til at genopstille.
Der blev fremlagt en tidsplan for repræsentantskabsmødet, som blev gennemgået og justeret.
Bestyrelsen stiller et enkelt ændringsforslag til lovene, som alene er en præcisering af appeludvalgets opgaver og
ansvarsområde.
1b) Oversigten med DBU Københavns 11 repræsentanter blev gennemgået. Der skal udpeges to medlemmer uden
for bestyrelsens kreds, ligesom to suppleanter skal deltage, da LS og TI af private årsager ikke har mulighed for at
deltage i DBU repræsentantskabsmøde.
1c) Punktet udgik. FLU repræsentantskabsmødet er siden blevet aflyst.
1d) Datoplan gennemgået. Da YIH havde forladt mødet kunne en mødeorden for 2019 ikke endeligt fastsættes. I
første omgang fastlagde man møderne i februar og marts måned. Øvrige møder planlægges på kommende
bestyrelsesmøde.
2a) CK gav en længere status og redegjorde for forløbet i de seneste uger/måneder. Reformens arbejdsgruppe øst
fortsætter arbejdet med administrativ bistand fra Dan Pedersen.
2b) Bestyrelsen havde en længere drøftelse om retten til at anvende navnet ”Idrætsforum København”. DIF har
fremsendt en pressemeddelelse, og benytter fortsat navnet i det kommende nye set-up administreret af DIF’s
sekretariat i Brøndby.
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TI gav udtryk for, at DIF burde betale for at overtage og videreføre et godt brand, hvilket KD var enig i. Et flertal af
bestyrelsens medlemmer ønskede ikke at rette henvendelse til DIF om denne sag.
Alle var enige om, at domænet ”Idrætsforum København” tilhører DBU København, som vi har afholdt
udviklingsomkostningerne selv.
2c) Hvis bestyrelsens medlemmer har kommentarer til det fremsendte materiale omkring ”Det Gode Fodboldmiljø,
der skal erstatte ”holdninger og handlinger”, skal disse fremsendes til JK senest den 2. februar. JK vil på denne
baggrund udarbejde udkast til høringssvar.
2d) Klubberne vil blive indkaldt til et særskilt møde den 30. januar 2019.
3a-e) Af tidsmæssige årsager blev punkterne udskudt til kommende møde.
4) Intet at bemærke.

