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DBU Københavns Bestyrelse                                                                                                                         17. april 2020 
 
Referat af bestyrelsesmøde 
 
Dato: torsdag den 22. april 2020 kl. 17.00 
Sted: Teams 
 
 
Dagsorden: 
 
 
1. Sager til drøftelse 
a) Breddereformen 
- Nedsættelse af arbejdsgruppe / kompetenceprofiler 
 
2. Status Corona virus og økonomi 
a) Økonomiske scenarier 
- Status turneringer 
b) Klubbøder ved udvisninger 
- Skal vi gennemføre i 2020 
c) Nulsmitte træning eller ingen aktiviteter 
- kommunerne lukker op for anlæggene 
 
3. Orientering fra DBU, udvalg mv. (Alle - 15 min.) 
a) DBU Bredde 
b) DBU Bestyrelse 
c) Udvalg & Faggrupper 
d) Administrationen 
- Status Dommer virtuel undervisning 
- Status Efodbold. Det virtuelle klubhus 
- Aflysning arrangementer 
 
4. Eventuelt 
 
 
REFERAT: 
 
1a) JG redegjorde for etableringen af en lokal københavnsk arbejdsgruppe, som iflg. JG gerne skal bestå af 
repræsentanter fra bestyrelsen og nogle klubfolk. Gruppen skal udarbejde et udkast til kompetenceprofiler i en evt. 
kommende ny DBU Bredde Øst bestyrelse. Der vil blive nedsat en fælles arbejdsgruppe for hele øst, sammensat 
af 1-2 repræsentanter fra alle øst lokalunionerne. Arbejdet vil foregå i perioden frem til september måned.   
Det er besluttet, at medlemmer af reformarbejdets styregruppe ikke kan deltage, hvilket udelukker JG LN og CK. 
Det er desuden besluttet, at der ikke kan deltage bestyrelsesmedlemmer, som påtænker at stille op til bestyrelsen 
i en eventuel ny organisation. Dette af inhabilitetshensyn 
Der var ingen af bestyrelsens medlemmer, som på mødet ønskede at tage stilling til, om man ville deltage. 
Bestyrelsen vedtog derfor, at alle senest fredag i denne uge skriftlig skal tilkendegive sin holdning herunder 
forslag til mulige klubfolk til arbejdsgruppen. Hvis ingen andre fra bestyrelsen ønsker at være med igangsætter JG 
gruppens arbejde. 
 
2a) JK gav en kort status på turneringerne og økonomien.  
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I tilfælde af, at det ikke bliver muligt at spille turneringsfodbold i forårssæsonen, vil DBU København som 
udgangspunkt mangle indtægter på ca. 2, 5 mio. kr. i form af manglende holdgebyrer, kampafgifter m.v. Dette 
beløb kan nedsættes til et estimeret underskud afhængig af de iværksatte initiativer herunder øgede indtægter på 
en række andre områder og generelle besparelser, som kan få betydning for regnskabsåret 2020. 

Turneringsafdelingen arbejder fortsat med scenarier og muligheder for afvikling af DBU Københavns 
turneringskampe indenfor rammerne, således vi er klar når myndighederne tillader dette. I princippet kan 
turneringerne starte med få dages varsel. Det er meddelt klubberne, at man kan forvente at DBU Københavns 
turneringerne vil strække sig helt ind i juli måned. 

JK meddelte, at klubberne er faktureret for holdtilmelding for foråret 2020, og bogholderiet har efterfølgende 
meddelt klubberne, at der ikke rykkes for de udsendte opkrævninger, så længe der er uvished på 
turneringsområdet. JK ønskede bestyrelsens stillingtagen til spørgsmålet om betaling. Bestyrelsen var enige om, 
at yderligere drøftelser må vente indtil man ved, om der kan spilles turneringsfodbold i foråret eller ej. 

2b) DBU Københavns medlemsklubber lider store økonomiske tab grundet COVID-19 og indtægter fra stævner, 
loppemarkeder, marketenderi osv. mangler.  
  
På denne baggrund anbefalede JK, at bestyrelsens tidligere beslutning om at pålægge klubberne et gebyr ved 
udvisninger fra 3 dage og flere udsættes til forårsstart 2021. 
 
Bestyrelsen kunne ikke bakke op om det konkrete forslag, da man bl.a. fandt tiltaget for adfærdsregulerende. 
Man var ikke uenige i selve holdningen. Bestyrelsen ønskede i stedet et forslag fra administrationen om lempelser 
indenfor de administrative gebyrer ifm. turneringerne.  
 
2c) JG meddelte, at der opleves et stigende pres fra klubber og kommuner, for at åbne for fodbolden under 
hensyntagen til myndighedernes anbefalinger. DBU Bredde er udfordret af, DIF/DGI’s information og DBU Breddes 
udmelding om fortsat at lukke fodbolden helt ned frem til den 10. maj ikke opleves at hænge sammen. DBU Breddes’ 
udmelding læses og opfattes som mere indskrænkende end DIF/DGI’s. 
JG var af den opfattelse, at DBU København alene har mulighed for at komme med anbefalinger, da det er klubbernes 
egen beslutning, om de vil iværksætte tiltag, ligesom det er klubbernes ansvar at overholde myndighedernes 
retningslinjer. Det gælder for hele den gradvise genoplukning af samfundet, at det i høj grad hviler på tillid til at alle 
kan indrette sig efter myndighedernes retningslinjer og det gælder naturligvis også for fodboldklubberne.  
Emnet afstedkom en længere debat og mange synspunkter. Holdningen i bestyrelsen var, at man ikke i DBU 
København ønsker at modsætte sig, at klubberne iværksætter tiltag, som overholder sundhedsmyndighedernes 
anbefalinger, ligesom den øvrige udendørsidræt.  
 
 
3a) Kort information fra JG. 
3b) Intet at bemærke 
3c) Intet at bemærke 
3d) Vores online dommergrunduddannelse kører fortsat godt. Status er at 101 personer har gennemført 
teoriundervisningen og er nu parate til at gå til eksamen. Det vides endnu ikke, hvor mange som efterfølgende har 
tænkt sig at blive aktive fodbolddommere. 80 af deltagerne er fra København. Der mangler fortsat at blive gennemført 
et kursus med ca. 50 deltagere.  
 
FIFA-turneringerne i ”Det Virtuelle Klubhus” kører også fint. Klubberne laver selv turneringerne. Der var 40 hold med 
i mandagens ”Monday Night Football” og mange hold på venteliste. Klubberne er nu også begyndt at efterspørge 
hjælp til lokale klubmesterskaber.  
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Som en konsekvens af Corona-krisen aflyses DBU Københavns Beachsoccer stævne på Amager Strand og det store 
7:7 stævne i Valby Idrætspark. Det skyldes at begge arrangementer var planlagt til afholdelse i juni måned, og har 
+500 deltagere og derfor ikke må gennemføres jf. regeringens udmeldinger. 
 
 
Ad 4) Intet at bemærke. 
  
 
 
 
 
 


