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DBU Københavns Bestyrelse

18. maj 2020

Bestyrelsesmøde
Dato: mandag den 25. maj 2020 kl. 17.00
Sted: Teams
Fraværende: Ingen

Dagsorden:

1. Sager til beslutning
a) Turneringer
- Økonomi / tilbagebetaling af indskud
- Ansøgning fra DBU Bornholm
b) Ansøgning DBU København nål/emblem
- Stillingtagen. Procedure

2. Sager til drøftelse
a) Futsal / høring
- Stillingtagen til udkast

3. Orientering
a) Breddereformen
- status og opfølgning v/JG
b) DBU Bredde
c) DBU Bestyrelse
d) Udvalg & Faggrupper
e) Administrationen

4. Eventuelt

REFERAT:
Ad 1a) Turneringer:
Bestyrelsen besluttede, at klubberne ikke skal betale holdtilmeldingsgebyr for forårets turneringer, som grundet
Covid19 ikke gennemføres, og derfor krediteres klubbernes konti snarest for i alt kr. 1.200.000, -. Kontingent,
forsikring og IT-gebyr fastholdes til betaling. JK havde til mødet fremsendt et overslag på økonomien for resten af
2020, om viste et årsresultat i underskud på ca. 1.000.000, -. På juni mødet vil bestyrelsen drøfte et administrativt
udkast til en ”økonomisk genopretningsplan”.
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Der var fra 10 formænd fra klubber i Københavnsserien Herrer modtaget en klage. Efter en drøftelse bad man JK om
at undersøge forholdet nærmere og efterfølgende redegøre overfor bestyrelsen. Det blev besluttet at klubbernes
formænd inviteres til et møde så hurtigt så muligt.
DBU Bornholm havde fremsendt en ansøgning om indplacering af et bornholmsk kvindehold i Københavnsserien.
Holdet – BK Bornholm – er en overbygningsaftale for 8 bornholmske klubber. Efter en drøftelse vedtog bestyrelsen
at give holdet dispensation til deltagelse i Københavnsserien Kvinder fra efteråret 2020 under forudsætning af, der
kan opnås rejsetilskud som hos herrerne, og klubbernes betaling for turene til og fra Bornholm bliver identiske med
tilsvarende pris som herrerne betaler. Dispensationen gælder alene i Københavnsserien.
Ad 1b) Ansøgning DBU København nål/emblem:
Efter en længere drøftelse valgte man at fastholde det passerede. Man var enige om, at kriterierne trænger til en
snarlig opdatering.
Ad 2a) Futsal høring
Der var fra DBU og DBU Breddes futsal grupper modtaget en indstilling om en større strategisk satsning og
investering på Futsal på bekostning af traditionel bandefodbold. Der var en række kommentarer til materialet. Man
bad JK om at sende materialet til kommentering i DBU Københavns futsal-gruppe. Bestyrelsen vedtog at drøfte
forholdet igen på mødet den 10. august. Man bad JK om at udarbejde et udkast til et høringssvar på baggrund af
kommentarerne fra bestyrelsen og futsal-gruppen i god tid inden mødet i august. Der er mulighed for at afgive
høringssvar inden den 25. august.
Ad 3) Orientering
Breddereformen: JG orienterede fra den seneste tids udvikling. Væsentligt materiale (ses på hjemmesiden) er sendt
til bestyrelsens medlemmer. På kommende møde den 17. juni ønskes en drøftelse og holdning til materialet fra alle
bestyrelsesmedlemmerne.
DBU Bredde: JG og CK redegjorde for arbejdet i breddebestyrelsen under Covid19 perioden.
DBU: CK orienterede kort fra DBU bestyrelsen.
Udvalg/faggrupper: Intet at bemærke
Administrationen: Alle hjemsendte medarbejdere forventes tilbage fra den 8. juni. Et par nye tiltag forventes sat i
gang herunder; Efodbold skoler hen over sommerferien. Klublederuddannelse (online) i samarbejde med IUC.
Fodboldgolf har været afviklet Kr. himmelfartsdag og gentages i pinsen.

Ad 4) Eventuel
Intet at bemærke

