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Referat af bestyrelsesmødet
Dato: Torsdag den 11. februar kl. 19.00
Sted: TEAMS
Dagsorden:
1. Sager til beslutning
a) Repræsentantskabsmøde 2021
- Dagsorden
- Valg iflg. lovene
- Form og handlingsplan
- Udvalg- og faggrupper i 2021
2. Sager til drøftelse
a) Reformen
- Status og seneste nyt
b) DBU’s Børneklub
- Børneklubvejledning - I høring med frist den 1. april
3. Orientering (fremsendes skriftligt inden mødet)
a) DBU Bredde
b) DBU Bestyrelse
c) Udvalg & Faggrupper
d) Administrationen

4. Eventuelt

Ad 1a) Repræsentantskabsmødet 2021
Form og indhold gennemgået herunder en udarbejdet ”drejebog” for mødet, som blev godkendt med få ændringer.
Mødet forventes indtil videre fastholdt den 15. marts. Så snart der kommer nye udmeldinger fra myndighederne
tager man beslutning om en evt. udsættelse.
Materialet udsendes til klubberne i uge 8.
Alle udvalgs- og faggruppemedlemmer indstilles til genvalg for 2021. JK sikrer at alle medlemmer får besked.

Ad 2a) Reformen
CK orienterede om seneste udvikling.
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Det er aftalt at – såfremt klubberne stemmer ja til reformforslaget – så vil den nye organisation træde i kraft pr. 1.
januar 2022. Det samlede reformmateriale er ved at blive korrigeret i overensstemmelse her med og offentliggøres
hurtigst muligt.

Ad 2b) DBU’s Børneklubvejledning
DBU Breddes bestyrelse har besluttet, at den administrativt udarbejdede fælles børneklubvejledning, skal i høring
hos lokalunionerne. Bestyrelsen tog dette ad notam, og bad JK om at sende materialet til kommentering ved DBU
Københavns Børne- og Ungdomsudvalg. Behandles på et kommende bestyrelsesmøde.
Ad 3) Orientering
DBU Bredde: CK orienterede kort fra seneste møde i DBU Breddes bestyrelse.
DBU’s Bestyrelse: CK orienterede kort fra seneste møde.
Udvalg & Faggrupper: DA påpegede, at man bedes huske at sende et kort notat/referat ud til alle bestyrelseskolleger
efter man har deltaget i et møde, hvilket alle var enige i.
KD orienterede fra seneste udvikling i Dommerudvalget herunder løbetest-strategi.
JG meddelte, at Turneringsudvalget arbejder med en plan for afvikling KSH, som desværre har mange udsatte kampe
fra efteråret. Udgangspunktet er at alle udsatte kampe spilles, hvis det er muligt efter genåbning. Programmet
forventes offentliggjort i den kommende uge.
Administrationen: JK meddelte, at der er hjemsendt et yderligere antal medarbejdere. Mellem 60-70% af
personalegruppen vil være hjemsendte pr. daglig basis. Dette gælder foreløbigt frem til udgangen af februar måned.
I forbindelse med DBU’s bestyrelses godkendelse af den nye licens for pige ungdom, adskilte man licensen og den
landsdækkende U16 række, så lokalunionerne alle skal tage stilling til en landsdækkende U16 række.
Turneringsudvalget drøfter i første omgang oplægget og vender retur med et udkast til en besvarelse, som
forlægges bestyrelsen.
På vegne af DBU Bredde bad JK bestyrelsen om at stilling til, om man kunne støtte Peter Tornbo som kandidat til at
fortsætte i DIF’s udviklingsudvalg. Det kunne man ikke grundet DBU Københavns holdning til dobbeltmandater samt
at man ikke havde modtaget en begrundet indstilling.
Dommer-online-grundkursus tilbydes nu også hos vore kolleger. Prisen for disse kurser er højere end kurserne i DBU
København. Efter en kort debat fastslog bestyrelsen, at der ikke skal ændres ved forretningsgangen hos DBU
København, da denne ligger helt i tråd med de københavnske klubbers tilkendegivelser ved seneste
repræsentantskabsmøde, og fordi man ikke ønskede at ændre en ordning, som havde bidraget til at løse en
mangeårig udfordring med at rekruttere flere dommere.
Ad 4 Eventuelt
Ingen bemærkninger.

