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DBU KØBENHAVN 
 

Referat af DBU Københavns 

 Repræsentantskabsmøde  
Mandag den 25. februar 2019 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Beretning om unionens virksomhed 
3. Aflæggelse af regnskab til godkendelse og forelæggelse af budgetforslag til vedtagelse 
4. Indkomne forslag vedrørende DBU København.  
5. Forslag fra DBU Københavns medlemmer, der ønskes videresendt til DBU/FLU. 
6. Orientering om forslag, der skal behandles på kommende repræsentantskabsmøde i DBU. 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer  
8. Valg af 1 registret eller statsautoriseret revisor  
9. Valg af 2 kritiske revisorer  
10. Valg af 3 medlemmer og 1 suppleant til appeludvalget 
11. Eventuelt 

 
 
Det årlige repræsentantskabsmøde blev afholdt den 25. februar 2019 på Hotel Scandic Sydhavnen. 
Mødet havde deltagelse af 40 klubber - AB Tårnby, B93, B1903, B1908, Brønshøj, CIK, CSC, Damsø, 
Dragør, FA 2000, FB, Frederiksholm/Sydhavnen, Fremad Amager, Fremad Valby, GVI, Hakoah, HB, 
Heimdal, Hekla, Hellas, HIK, Husum, Hvidovre, Jægersborg, KB, KFB, KFUM, Nørrebro United, Olympia, 
Pioneren, Skjold, Skovshoved, Stefan, Sønderbro Fight, Tårnby FF, Union, Valby, Vestia, Volvox og 
Østerbro. 
 
DBU Københavns formand, Christian Kofoed, bød velkommen. Herefter gik man over til dagsorden. 
 
Ad. 1: Bestyrelsen foreslog Willy Rasmussen som dirigent, hvilket generalforsamlingen tilsluttede sig. 
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet iht. DBU Københavns love. 
Dirigenten redegjorde for en ændring i dagsorden, da bestyrelsen som næstformand nu pegede på 
Jesper Gradert, og Diana Andersen som menigt medlem. Begge for en periode af 2 år.  
 
De fremmødte klubber inklusive bestyrelsen repræsenterede i alt 107 stemmer, som senere blev til 
104 stemmer, da Brønshøj Boldklubs repræsentant forlod mødet før tid.  
 
Ad. 2: Herefter fulgte formandens mundtlige årsberetning, der blandt andet kom ind på arbejdet med 
reformen af FLU (Foreningen af lokalunioner) og samarbejdet i Østdanmark, ligesom det styrkede 
samarbejde med DGI Storkøbenhavn og arbejdet i Idræts Forum København blev berørt i beretningens 
første del. Herefter fik salen en status på 2018 og de fokusområder som bestyrelsen har arbejdet med i 
det forgangne år. Det handlede om facilitetsudviklingen i København, EURO 2020 og de negative 
konsekvenser af gebyrer på idrætsfaciliteter, som truer de københavnske klubber. I beretningen kom 
Christian Kofoed også ind på den flotte medlemsudvikling i unionen de sidste 10 år, inden han kiggede 
ind i 2019 og det arbejde, som venter forude. Herefter overgik formandens beretning til debat. 
 
Laura Holm fra Heimdal udtrykte utilfredshed med DBU Københavns holdning til gebyrsagen, og mente 
at bestyrelsen ikke gjorde nok, og fandt det forkert at man ikke sidestiller børne- og voksenforeninger. 
Sidstnævnte har ifølge Laura også en stor værdi for samfundet. Desuden gjorde Laura opmærksom på, 
at en række voksenforeninger frygter for deres fremtid, hvis voksenidræt sidestilles med 
selvorganiseret idræt, som er kommunens intension, for dermed risikerer voksenklubberne at miste 
banetider. 

Jan Kristensen 

Administrationschef 

jank@dbukoebenhavn.dk  

Direkte tlf. 3915 9202 
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Henrik Ravnild besvarede, og nævnte bl.a. at DBU København er modstander af gebyrer på området, 
og omtalte at der arbejdes på, at finde alternative løsninger, men allerhelst så man at det hele bliver 
trukket tilbage. 
 
Jan Sørensen fra Skjold nævnte, at alle kommer til at betale også klubberne med børnefodbold.  
 
Flemming Jensen fra Nørrebro United, meddelte at han via sin plads i Folkeoplysningsudvalget gerne 
modtager gode forslag til at løse kommunens spareforslag og opfordrede alle til at være på vagt.  
 
Flemming spurgte formanden, om DBU København har betalt en pris eller lavet aftaler for at sikre 
formandens plads i den kommende DBU Bestyrelse.  
Christian Kofoed afviste, at der er indgået nogen former for aftaler, og DBU København ikke har solgt 
ud af egne interesser for at sikre opbakning til hans kandidatur til DBU bestyrelsen. 
 
Der var ikke flere spørgsmål og beretningen blev herefter godkendt. 
 
Christian Kofoed takkede, og meddelte at bestyrelsen havde besluttet at give DBU Københavns 
guldemblem til Henrik Ravnild for hans mangeårige indsats for københavnsk fodbold. Henrik 
debuterede i bestyrelsen helt tilbage i 1991, og var formand for unionen i perioden 2006-2018. Henrik 
Ravnild modtog efterfølgende en velfortjent nål og forsamlingens bifald. 
 
Ad. 3: Administrationschef, Jan Kristensen, fremlagde regnskabet, som viste et overskud på kr. 
491.919, -. JK redegjorde for årsagerne til årsresultatet, som blev væsentligt bedre end det forventede 
0-resultat.  
Steen Petersen fra Fremad Valby gjorde opmærksom på, at bestyrelsen skal være opmærksomme på 
unionens egenkapital i forhold til en evt. ny organisering. Der var ingen yderligere kommentarer eller 
spørgsmål fra repræsentantskabet og herefter blev regnskabet godkendt. Efterfølgende præsenterede 
JK et 2019 budget i balance, og nævnte bl.a. at der ikke er gebyrstigninger i vente. Budgettet blev 
godkendt uden bemærkninger. 
 
-- Prisuddeling --  
 
Diana Andersen overrakte og redegjorde for valget af årets københavnske klub. Prisen gik til KB, som 
var repræsenteret ved formand, Keld Jørgensen, som efterfølgende takkede for valget. 
 
Christian Kofoed overrakte pris og argumenterede efterfølgende for valget af Boldklubben Heklas 
formand, Jan Sørensen, som bestyrelsen havde indstillet til årets fodboldleder. 
 
Tobias Ilum uddelte prisen ”Årets ungleder” til Anders Lærkegaard for hans arbejde med 
pigefodbolden i Tårnby FF. Modtageren kunne desværre ikke være til stede, og på hans vegne modtag 
Ole Sønder hæderen. 
 
Slutteligt var det meningen at, Kasper Darfelt skulle overrække ”årets fløjte” til breddedommer Silvia 
Morar. Silvia var desværre blevet syg, og derfor vil hun få det synlige bevis overrakt ved en senere 
lejlighed. 
 
-- Kaffe og kage pause -- 
 
Ad 4) Der var et enkelt lovændringsforslag (lovenes §9.2) fra bestyrelsen, som skulle ses som en 
præcisering af appeludvalgets kompetence og ansvar. Dirigenten motiverede forslaget som blev 
vedtaget uden bemærkninger. 
 
Jesper Gradert redegjorde for arbejdet og udviklingen i FLU’s reformen, og opfordrede 
repræsentantskabet til at give deres opbakning til bestyrelsen, så man kunne arbejde videre med 
organisationsudviklingen, ved at stemme for den fremlagte principerklæring 2.0. 
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Der var efterfølgende en del spørgsmål og kommentarer fra repræsentantskabet. 
 
Søren Vesterbæk fra Boldklubben Vestia kunne ikke bakke op om erklæringen og et mandat til 
bestyrelsen, som iflg. SV gav carte blanche til at nedlægge DBU København og danne en ny 
organisation. 
 
Steen Petersen fra Fremad Valby gav udtryk for at kommunikationen og informationen om reformen 
hidtil havde været mangelfuld og ugennemsigtig, så her skulle der strammes op. 
 
Tom Gudmandsen fra Skovshoved sagde, hvad fik vi ud af det. Kan ikke se fordelen ved at nedlægge 
lokalunionerne. Er man i gang med at skabe en enhedsorganisation, hvor få fodboldpolitikere træffer 
alle beslutningerne. TG stillede også spørgsmålstegn ved, hvor meget bredden reelt har til fælles med 
Divisionsforeningen.  
 
Jesper Gradert afviste at der er tale om at skabe en enhedsorganisation, men en ny organisation som 
er bedre end den vi kender i dag. 
 
Flemming Jensen fra Nørrebro United gav udtryk for, at han ikke syntes bestyrelsen var kommet meget 
videre siden reformmødet på Fyn i 2017. Opfordrede alle til at deltage i formandsklubben og andre 
møder om reformen. FJ understregede at ingen klub i DBU København er imod at samarbejde, men 
understregede at han ikke fandt at ens regler nødvendigvis er den rigtige løsning i København. Mente 
at mange klubber er bekymrede for en reform, da man savnede de gode argumenter.  
 
Søren Vesterbæk nævnte at skulle han give bestyrelsen mandat til at arbejde videre, så skulle der 
vedtages et tillæg til principerklæringen, som sikrede at bestyrelsen ikke afgav magt eller indgik større 
forpligtigende samarbejder uden det har været drøftet i repræsentantskabet. SV havde skrevet et 
tillæg, som blev afleveret til dirigenten, der læste tillægget op og gav dette videre til formanden. 
 
Christian Kofoed sagde, at bestyrelsen naturligvis ikke arbejder for en model, som ikke er bedre end 
den vi kender i dag, og meddelte at bestyrelsen kunne bakke op om Søren Vesterbæks tillæg til 
principerklæringen 2.0, der herefter blev vedtaget af repræsentantskabet. 
 
Tillæg til principerklæring 2.0 i sin fulde ordlyd: 
Bestyrelsen skal arbejde for ikke at afgive magt, ikke indgå i større forpligtigende samarbejder, og slet 
ikke arbejde for en nedlæggelse af DBU København, uden at dette kommer til afstemning i 
repræsentantskabet. 
 
Ad. 5: Der var ingen forslag. 
 
 
Ad 6) Henrik Ravnild orienterede om forhold der skal drøftes ved DBU’s kommende 
repræsentantskabsmøde i Horsens. Der var iflg. HR ikke noget sprængstof. 
 
 
Ad 7) DBU Københavns bestyrelse indstillede Jesper Gradert som ny næstformand i stedet for Diana 
Andersen. Der var ingen modkandidater og dermed blev Jesper valgt som næstformand. 
 
Bestyrelsen indstillede genvalg til bestyrelsesmedlemmerne, Tobias Ilum, Henrik Ravnild, Linda 
Sørensen og Diana Andersen. På forhånd havde 3 kandidater meddelt, at de alle stillede op til 
bestyrelsen. Det var Søren Vesterbæk fra Vestia, Ole Sønder fra Tårnby FF og Laura Holm fra Heimdal. 
Dirigenten konstaterede at ikke flere ønskede at stille op. 
 
Alle 7 kandidater fik 3-4 minutter til at redegøre for, hvorfor man skulle vælge dem til bestyrelsen. 
 
Herefter gik man over til hemmelig afstemning, og advokat Frank Kanlund, medlem af appeludvalget, 
blev valgt til at overvære at stemmeoptællingen gik rigtigt til. 
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Efter optælling af stemmerne var resultatet klart: 
 
Tobias Ilum – 89 stemmer 
Henrik Ravnild – 83 
Diana Andersen – 63 
Linda Sørensen – 59 
Søren Vesterbæk – 57 
Ole Sønder – 33 
Laura Holm – 24 
 
Der var dermed genvalg til bestyrelsens 4 medlemmer. 
 
 
Ad. 8: Bestyrelsen foreslog Rønne Revision som unionens revisor. Genvalgt uden kommentarer. 
 
 
Ad.9: Bestyrelsen forslog Henrik Christensen og Jørgen Andersen som kritiske revisorer og begge blev 
genvalgt.  
 
 
Ad. 10: Bestyrelsen foreslog genvalg af advokaterne Frank Kanlund, Kim Meurs-Gerken og Rasmus 
Vang til DBU Københavns appeludvalg. Alle tre blev valgt. Det var ikke muligt at finde en suppleant. 
 
 
Ad 11) Jannik Hansen fra Volvox takkede for nogle gode turneringerne, som klubben er glad for at 
være en del af.  
Flemming Jensen fra Nørrebro United gentog sin opfordring til at deltage i formandsklubben. 
Finn Nørgaard fra KFB orienterede om helhedsplanerne på Kløvermarken, og nævnte at der skal være 
plads til alle, både klubber med børn og klubber uden børn.  
  
 
 
 


