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Referat af bestyrelsesmødet 
 
Dato: tirsdag den 15. september 2020 kl. 17.00 
Sted: DBU København 
Til stede: Alle 
 
 
Dagsorden: 
 
 
1. Sager til beslutning 
a) Reform arbejdsgrupper 
- Status 
- Deltagere 
- Kommissorium 
- Datoplan 
 
2. Sager til drøftelse 
a) DBU Københavns ekstraordinære generalforsamling 
- Evaluering 
 
b) Ny struktur for Kvinde DM 
- Høringssvar 1/11 
 
 
3. Bemærkningspunkt 
a) Forældre ligaen 
- Samarbejde mellem DBUK / DGIS 
 
4. Orientering  
a) DBU Bredde 
b) DBU Bestyrelse 
c) Udvalg & Faggrupper 
d) Administrationen 
 
5. Eventuelt 
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REFERAT 
Ad 1) LS gav en kort orientering. Relevant materiale er udsendt til formændene for de 4 arbejdsgrupper. Man 
konstaterede, at der ved ansøgningsfristens udløb var 5 tilmeldte klubfolk, hvilket bestyrelsen tog ad notam. 
Man vil forsøge at tage direkte kontakt til mulige kandidater, som tidligere har udtrykt interesse for arbejdet.  
Arbejdsgruppe-formændene giver besked til LS hurtigst muligt om nye kandidater samt dato for første 
arbejdsgruppemøde. 
 
Det er i styregruppen besluttet at etablere en dommergruppe. 
 
DA påpegede, at det er et krav at deltagerne i arbejdsgrupperne har ”ja-hatten” på, hvilket den øvrige bestyrelse 
kunne tilslutte sig. JG påpegede, at der ikke er administrativ sekretærbistand i de lokale arbejdsgrupper, der vil deltage 
administrativt personale, når processen kommer til fællesmøderne med sjællandske og bornholmske repræsentanter. 
LS fremsender en række opmærksomhedspunkter. 
 
Datoplanen er ændret en anelse pba. af input fra administrationen hos DBU Sjælland, således man kan være helt sikre 
på, at man kan nå at få det juridiske på plads inden udsendelse til klubberne. 
  
 
Ad 2a) Bestyrelsen var overordnet tilfredse med afviklingen af det ekstraordinære repræsentantskabsmøde. Der 
havde været nogle gode spørgsmål og holdninger.   
 
TI påpegede, at der efterfølgende fra flere klubbers side havde været utilfredshed med afstemningsmetoden, hvilket 
TI udtrykte forståelse for, så dette forhold skulle man være opmærksomme på ift. næste repræsentantskabsmøde. 
DA fandt at rollerne på selve mødet skal fordeles bedre i fremtiden, hvilket alle kunne tilslutte sig. 
 
Man besluttede, at kommende ordinære repræsentantskabsmøde afholdes den 1. februar 2021 på Hotel Scandic 
Sydhavnen.  
 
Ad 2b) Der var fra Kvindedivisionsforeningen fremsendt et forslag til en ny struktur for Kvinde DM. Der er mulighed 
for at afgive høringssvar inden den 1. november. Bestyrelsen drøftede forslaget og besluttede at sende det ud til 
kommentering ved kvindeelite klubberne og DBU Københavns turneringsudvalg. JG udfærdiger på baggrund af de 
modtagne kommentarer et udkast til høringssvar til godkendelse på kommende bestyrelsesmøde den 27. oktober. 
 
 
Ad 3a) Styregruppen for Bevæg Dig For Livet har godkendt et oplæg til ”forældreligaen” udarbejdet af DBU 
Københavns personale, som er et motionstilbud til børn og unges forældre, og en mulighed for klubberne til at få 
flere frivillige. Bestyrelsen bad JK om at komme med en snarlig redegørelse for udarbejdelsen af forslaget. 
 
 
Ad 4a) DA orienterede fra seneste møde i Breddekomiteen. Spillerudviklingsstrategien, DBU’s udtalelser om 
børnefodbolden i Politiken samt certificering af børnefodboldklubber havde bl.a. været emnerne på mødet. 
 
Ad 4b) CK orienterede fra seneste møde i DBU’s bestyrelse.  
 
Ad 4c) Kort orientering fra udvalgene.  
 
Ad 4d) Kort orientering fra administrationen. Der er stort pres på medarbejderne i turneringsafdeling bl.a. grundet 
Covid-19. Formandsklubbens tur til Frankrig er aflyst. Kristian Koefoed stopper med udgangen af september måned 
og starter i en ny stilling i Svendborg kommune den 1. oktober. 
 
Ad 5) Intet at bemærke. 


