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DBU Københavns Bestyrelse                                                                                                                      17. december 2020 
 
Referat af bestyrelsesmødet 
 
Dato: tirsdag den 15. december 2020 kl. 17.00  
Sted: TEAMS 
 
Til stede: JG, TI, DA, LS, YIH, KD, CK, HR 
Fraværende: MH 
 
Dagsorden: 
 
1. Sager til beslutning 
 
a) Repræsentantskabsmøde 2021 
- Valg til bestyrelsen 
- Form, indhold, deltagere 
- Dagsorden 
 
Ad 1a) Det praktiske set-up blev drøftet. Man besluttede, at der ikke inviteres gæster, men som udgangspunkt alene 
de repræsentanter, som har ret til at deltage jf. DBU Københavns vedtægter, medmindre der er tungtvejende grunde 
til andet.  
 
Mødet bliver anderledes end sædvanligt, og med ”Afstemning om reformen” som hovedtemaet. Formandens 
mundtlige beretning bliver af denne årsag kort med henvisning til den skriftlige beretning. De sædvanlige 
prisoverrækkelser vil ikke finde sted på mødet, men ved en senere lejlighed. 
 
De enkelte bestyrelsesmedlemmers kandidatur til den fremtidige bestyrelse vil snarest blive meldt ud.  
 
 
b) Bevæg Dig For Livet 
- Godkendelse af høringssvar 
 
Ad 1b) Man drøftede det fremsendte udkast til et høringssvar.  På baggrund af bestyrelsens bemærkninger tilrettes 
skrivelsen af JK i samarbejde med DA og JG. 
 
 
2. Sager til drøftelse 
 
a) Reformen 
- Status og seneste nyt 
- Kommunikationsplan 
 
Ad 2a) LS orienterede fra mødet med arbejdsgruppen, og redegjorde for de dilemmaer, som gruppen påpegede der 
fortsat er. Disse arbejdes der videre med frem mod repræsentantskabsmødet. Alt reformmaterialet er tilgængeligt 
via hjemmesiden. LS gennemgik en kommunikationsstrategi udarbejdet i samarbejde med Dan, Sofie og Birgitte, 
hvilket ikke gav anledning til spørgsmål. 
 
Bestyrelsen besluttede at de to planlagte orienteringsmøder i hhv. uge 1 og uge 2, skal være med fysisk fremmøde og 
ikke via Teams. Administrationen sørger for det praktiske. 
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b) Klubinvolvering i dommerrekruttering 
- Forslag fra dommerudvalget 
 
Ad 2b) KD redegjorde for fremsendte forslag, som også blev drøftet og forkastet ved repræsentantskabsmødet i 
februar 2020. KD gjorde opmærksom på, at den nye aftale med DFU givet et øget pres på administrationen og 
dommerne, da en dommer til alle kampe nu skal bestilles i administrationen. På trods af en øget tilgang i antallet af 
fodbolddommere på 150 stykker i 2020, er det fortsat ikke nok, hvis alle kampe skal dommerpåsættes, og derfor skal 
klubberne involveres i rekrutteringen af nye dommere. 
 
Bestyrelsen besluttede at der afholdes et særskilt møde med klubberne om dette, men det bliver ikke et tema ved 
kommende repræsentantskabsmøde, idet spørgsmålet også blev drøftet på forrige repræsentantskabsmøde. 
 
 
3. Bemærkningspunkt 
 
a) Budget 2021 & forventet årsresultat 
- Endelig godkendelse af budget 
 
3a) JK gennemgik de væsentligste justeringer siden seneste bestyrelsesmøde. Et budget i balance med en forventet 
omsætning på 16 mio. blev herefter godkendt. 
 
JK meddelte at årsresultat forventes at give et underskud på ca. 1,3 mio. før tilbageførsel af hensættelser, herefter et 
underskud på omkring 0,5 mio.  
 
De seneste retningslinjer/forsamlingsforbuddet betyder, en mindre indtægt i indeværende år for både Vinterbold og 
Futsal på ca. 200.000, -. 

 
 
4. Orientering (fremsendes skriftligt inden mødet) 
 
a) DBU Bredde 
b) DBU Bestyrelse 
c) Udvalg & Faggrupper 
d) Administrationen 
 
Ad 4a,b,c,d) Intet nyt 
 
5. Eventuelt 
 
Ad 5) KD meddelte at DFU har fået ny bestyrelse 
 
 
 


