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DBU Københavns Bestyrelse                                                                                                                           15. november 2019 
 
Referat af bestyrelsesmøde 
 
Dato: torsdag den 14. november 2019 kl. 17.00 
Sted: DBU København 
 
Fraværende: Morten Høgsdal og Henrik Ravnild 
 
Dagsorden: 
 
 
1. Sager til beslutning  
 
a) DBU Bredde Reformen (CK, alle – 75 min.) 
-  Opfølgning på Øst styregruppemøde den 11. november 
"Det nye DBU Bredde Øst"  
"Valg til DBU Breddes bestyrelse" 
- N1 beslutningsforslag til behandling på DBU Bredde bestyrelsesmødet den 19. november 
"Samarbejdsaftale DBU Bredde" 

 
b) Repræsentantskabsmøde 2020 (Alle – 3o min.) 
- Valg til bestyrelsen 2020, hvordan sætter vi det bedste hold 
- Forberedelse af repræsentantskabsmødet 
- Orientering til klubberne om en mulig reform 
- Fastsættelse af (muligt) ekstraordinært repræsentantskabsmøde april 2020 
 
 
2. Orientering fra DBU, udvalg mv. (Alle - 15 min.) 
 
a) DBU Bredde 
b) DBU Bestyrelse 
c) Udvalg & Faggrupper 
d) Administrationen 
 
 
3. Bemærkningspunkter (Alle 15 min.) 
a) NSV. Spiller- og talentudviklingsstrategi 
- Bemærkninger fra DBU København 
 
b) DBU Bredde strategi 2025  
- Oplæg til kommentering 
 
c) Fastholdelse og Kompetence pulje - aftale mellem DBU Bredde og DFU 
- Til godkendelse 
 
 
 
4. Eventuelt 
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Referat: 
 
Ad 1a: CK bød velkommen og beklagede at det omfangsrige materiale til mødet var modtaget temmelig sent, og at 
en række punkter på dagsorden derfor af tidsmæssige årsager desværre måtte udskydes til kommende 
bestyrelsesmøde. 
 
CK gav en længere orientering fra Øst styregruppemødet den 11. november, inklusive en status på arbejdet med 
reformen på landsdækkende niveau samt baggrunden for oplægget ”Det nye Bredde Øst”. Der arbejdes nu med 
muligheden for at reformforslagene skal behandles på ekstraordinære repræsentantskabsmøder til afholdelse i 
slutningen af april måned. Det er fortsat planen, at reformen, hvis den vedtages, skal træde i kraft den 1. januar 
2021. 
 
Emnet gav en efterfølgende meget lang drøftelse, og der blev fra bestyrelsens medlemmer udtrykt skepsis overfor 
materialet, som både JG og LS fandt var meget langt fra de oprindelige tanker, som den tidligere arbejdsgruppe 
havde arbejdet med. Begge meddelte, at de ikke længere deltog i de kommende reform-arbejdsgruppe eller 
styregruppen, og opfordrede andre til at overtage deres pladser. 
 
Bestyrelsen rejste samlet set en række spørgsmål i forhold til materialet og processen i forbindelse hermed, som CK 
meddelte, at han ville drøfte med i det videre arbejde. 
 
Der var ligeledes kommentarer til den fremsendte samarbejdsaftale. Opsamles via mails til CK senest søndag den 17. 
november, som udarbejder en samlet skrivelse fra DBU København. Alle bestyrelsesmedlemmer kopiorienteres. 
 
 
Ad 1b: Man drøftede det kommende repræsentantskabsmøder herunder valg. Man var enige om, at bestyrelsens 
sammensætning kan vise sig at blive afhængig af resultatet af reform-afstemningen. Derfor skal der være mulighed 
for valg ved både det ordinære og det ekstraordinære repræsentantskabsmøde.  
Det ekstraordinære repræsentantskabsmøde ønskes afholdt torsdag den 30. april. JK korrigerer med øvrige 
lokalunioner i øst. 
Det blev besluttet at alle bestyrelsesmedlemmer senest den 11. december skriftligt tilkendegiver deres kandidatur 
via mail til CK med kopi til alle. CK samler efterfølgende op. Emnet behandles på kommende bestyrelsesmøde den 
16. december herefter meldes der ud til klubberne. 
 
 
 
Ad 2a: CK orienterede fra seneste møde herunder økonomien for 2020 i DBU Bredde. 
 
Ad 2b: CK orienterede om seneste nyt herunder valg til bestyrelsen, hvor Peter Tornbo er på valg nu. 
 
Ad 2c: KD orienterede fra Københavns Fodbold Dommerklubs afslutningsfest, hvor DBU København havde været til 
stede. Det var en meget positiv oplevelse, og KD udtrykte stor glæde og tilfredshed med samarbejdet med 
dommerklubben på alle niveauer. 
 
TI omtalte B&U udvalgets seneste arrangement ”Den Gode Kamptræner”, som havde været en stor succes med 
mange tilfredse klubber. 
 
Idræts Forum København: Bestyrelsen drøftede IFK’s indsats og engagement i København. DBU København oplever 
at vi ikke længere samme synlighed efter DIF har sat sig for bordenden. CK og DA sikrer opfølgning og drøftelse på et 
senere møde.  
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Ad 2d: JK meddelte, at årets klub i DBU København skal findes. Der er modtaget en række ansøgninger fra 
klubberne. Disse rundsendes nu til bestyrelsen for afstemning. 
 
 
 
Ad 3a: DBU Københavns bestyrelses bemærkninger til NSV Spiller- og talentudvikling har betydet, at DBU Jyllands 
direktør har reageret. Dialogen fortsættes med TI som tovholder. 
 
Ad 3b: Der var ingen bemærkninger til materialet. 
 
Ad 3c: DBU Københavns bestyrelse havde ingen kommentarer til oplægget, som ikke påvirker DBU København, men 
bemærkede at der ikke er overensstemmelse med den lokale strategi på området. 
 
 
Ad 4: JG orienterede om, at Boldklubben Heimdal havde fremsendt et forslag om nedsættelse af et udvalg, som 
arbejder med de problemstillinger, som særligt rammer de klubber, som alene organiserer voksenidræt. Desværre 
var ansøgningen kommet efter deadline for optag af forslag til bestyrelsens dagsorden. 


