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DBU Københavns Bestyrelse

30. september 2019

Indkaldelse til bestyrelsesmøde
Dato: mandag den 7. oktober 2019 kl. 17.00
Sted: DBU København
Fraværende: Henrik Ravnild og Kasper Darfelt.

Dagsorden:

1. Sager til beslutning
a) DBU Bredde Reformen (CK – 60 min.)
- Hensigtserklæring á 21. september 2019
- Nært & Nationalt – opdateret udgave
- Øst styregruppemøde á 2. oktober (mundtlig orientering)
- Konsekvenser, udfordringer, status
- Stillingtagen og næste skridt
Ad 1) Bestyrelsen drøftede det fremsendte materiale herunder hensigtserklæringen fra 21. september 2019, der
primært vedrører det nationale del af breddeorganisationen. Bestyrelsen havde håbet på et højere ambitionsniveau,
men havde ikke bemærkninger til selve indholdet, der skal danne baggrund for det videre arbejde imod et samlet
reformforslag. Bestyrelsen prioriterede afklaring af en række forhold i det samlede reform-oplæg, især det
kommende sekretariat på nationalt niveau, at der findes en tilfredsstillende løsning for DBU Bredde Øst samt
udmøntning af begrænsningen af dobbeltmandater. Desuden var bestyrelsen bekymret for, om den fremlagte
tidsplan var realistisk i forhold til at gennemarbejde et samlet reformforslag. CK udarbejder på den baggrund
tilbagemelding til de øvrige lokalunioner.
2. Sager til drøftelse
a) Bestyrelsesarbejdet i DBU København (CK – 15 min)
- Bestyrelsesarbejdet i DBU København efterår 2019
- Forberedelse (indledning) af repræsentantskabsmødet februar 2020
Ad 2a) Der arbejdes videre med et oplæg til bestyrelsesmødet den 25. oktober, herunder med indarbejdelse af
bemærkninger fra formandsklubbens møde den 30. september. YIH, MN og JK holder møde den 10. oktober for at
kvalificere et oplæg. Man besluttede desuden at afsætte en time på mødet til reformarbejdet. LS og JG udarbejder
grafisk materiale til drøftelse herunder stillingtagen til information til klubberne, og hvad mulige konsekvenser er i
tilfælde af at reformen godkendes i alle seks lokalunioner eller ej.
CK gjorde opmærksom på, at bestyrelsen udover reformen skal overveje andre forslag til repræsentantskabsmødet
ligesom sammensætning af bestyrelsen i 2020 skal drøftes.
b) NSV. Spiller- og talentudviklingsstrategi
- Bemærkninger fra DBU København
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Ad 2b) Materialet blev gennemgået. Bestyrelsen stillede spørgsmålstegn ved sammenhængen med forberedelserne
til Spiller- og talentudviklingskonferencen i januar, hvor alle lokalunioner var bedt om at udarbejde en SWOT-analyse
for området. Desuden vurderede man at materialet har mere karakter af en handlingsplan end en reel strategi. Man
besluttede at alle bestyrelsesmedlemmer fremsender 2-4 spørgsmål/dilemmaer/kommentarer til TI inden
efterårsferien, og at der efterfølgende udarbejdes kommentarer til oplægget.
c) DBU Bredde strategi 2025 (Alle – 15 min.)
- Oplæg til kommentering
Ad 2c) Det omfangsrige materiale blev gennemgået. Der var en lang række kommentarer. Kommentarer og bidrag
skal fremsendes til JG, som er tovholder, senest den 16. oktober.

3. Orientering fra DBU, udvalg mv. (Alle - 15 min.)
a) DBU Bredde
b) DBU Bestyrelse
c) Udvalg & Faggrupper
d) Administrationen
Ad 3a) Drøftet under pkt. 1
Ad 3b) Stillingsopslag til den kommende Direktør for DBU er slået op.
Ad 3c) TI nævnte at der afholdes børne- og ungdomsseminar den 11. november. YIH ville på vegne af Pigegruppen
gerne have medindflydelse på turneringerne, hvilket der iflg. JG (turneringsudvalgsformand) ikke er nogen
udfordringer i.
Ad 3d) JK meddelte, at B1950 på ekstraordinær generalforsamling har skiftet navn til FC Ryparken. Kenneth Egeberg
er udpeget til deltagelse på UEFA’s fodboldadministrator-uddannelse, som foregår i Georgien. CK og JG deltager på
formandsklubbens tur til München den 2,3 og 4. november 2019.

4. Bemærkningspunkter (Alle 15 min.)
a) Kommunale indsatser
- Status
Ad 4a) Fin oversigt over de pt. 22 igangværende aktiviteter/projekter, der udføres i samarbejde med kommunerne i
DBU Københavns område.
b) Indstillinger til medlemmer i DBU’s udvalg og faggrupper
- Forslag vedlagt
Ad 4b) Det fremsendte forslag blev gennemgået og besluttet. DA var utilfreds med at DBU København ikke havde
formået at indsende kandidatlisten rettidigt på trods af den aftalte proces fra seneste møde. Alle var enige i, at
forløbet ikke havde været optimalt.

5. Eventuelt
Ad 5) Intet at bemærke.

