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DBU Københavns Bestyrelse

3. februar 2017

Referat fra mødet den 2. februar 2017 kl. 17.00
Til stede: Henrik Ravnild, Diana Andersen, Tobias Ilum, Jesper Gradert, Morten Høgsdal, Yery I. Hansen og Linda
Sørensen.
Fraværende: Christian Kofoed og Kasper Darfelt
Referent: Jan Kristensen
Dagsorden:
1. DBU Københavns repræsentantskabsmøde
2. Udvalgssammensætning 2017
3. Tilbagemelding fra DBU’s faggrupper
4. Politisk repræsentation i DBU’s faggrupper
5. Ungdommens Folkemøde 2017
6. Møde med Gøteborgs Fodboldforbund
7. Orientering og spørgsmål til udsendte referater:
a) DBU
b) FLU
c) Udvalg
8. Ansøgning fra ny klub
9. Orientering fra formanden
10. Orientering fra administrationen
11. SHIO/Flere piger til fodbold
12. Talentudviklingsprojekt i DBU
13. Eventuelt

HR bød velkommen til bestyrelsens nye medlem, Linda Sørensen, og ønskede tillykke med valgene til de medlemmer
af bestyrelsen, som blev gen- eller nyvalgt på seneste repræsentantskabsmøde.
Ad 1) Man drøftede form og indhold og det generelle indtryk af mødet er positivt. Der er plads til mindre forbedringer.
Man undrede sig over manglende lyst til debat fra deltagernes side, som måske skal tages som et udtryk for at
klubberne er tilfredse. Man besluttede, at stille spørgsmålet ved et kommende møde i formandsklubben og udsende
et spørgeskema via Questback til mødets deltagere. JK og YIH udfærdiger nogle enkle spørgsmål. MH foreslog at
mødet live streames, hvilket man besluttede at forsøge i 2018. Man fastslog af næste årsmøde bliver den 26. februar
2018 og meget gerne på Hotel Scandic i Sydhavnen. JK påpegede, at 30 ud af 132 personer ikke deltog i den
efterfølgende spisning. Man var enige om, at det skal der være bedre styr på til næste år.
Ad 2) Efter en længere debat besluttede man, at sammenlægge børne- og ungdomsudvalgene. Der skal derfor
udarbejdes et nyt kommissorium til godkendelse på mødet den 28. februar. TI og MH blev udpeget som tovholdere.
Når det nye kommissorium er godkendt vil der blive indkaldt til det første fællesmøde. JK sikrer opdatering af DBU
Københavns forretningsorden.
Der blev foreslået en række nye navne til DBU Københavns udvalg. Alle emner blev godkendte og disse vil hurtigst
muligt blive kontaktet. Et par udvalgsmedlemmer fortsætter ikke. En samlet nyhed vil blive præsenteret efter
kommende bestyrelsesmøde herunder opdatering af hjemmesiden.
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TI foreslog, at nuværende administrative futsal-gruppe ændres til et politisk udvalg, evt. et underudvalg til turneringseller ungdomsudvalget. Efter en drøftelse besluttede man at futsal blive et tema på et kommende bestyrelsesmøde,
hvor man vil invitere repræsentanter fra futsal-gruppen til at holde et oplæg.

Ad 3) Der blev fra TI fremsat en skarp kritik at DBU’s herreeliteudvalg pba. manglende tilbagemelding. TI fandt det
kritisabelt, at der på trods af en længere skrivelse fra DBU København (om DBU talentprojekt for 10-12 årige) forud
for udvalgets møde i november, så har man fortsat intet modtaget retur på trods af, der er oven i købet er rykket for
et svar. Ingen kvittering for modtagelse og intet fremgår af udvalgets efterfølgende referat. TI undrede sig over
fremgangsmåden, og mente ikke at DBU Københavns bestyrelse bliver taget seriøst, endvidere undrede TI sig over,
om dette er normal praksis for udvalg under DBU.
HR opfordrede TI til at genfremsende skrivelsen til udvalgets formand.

Ad 4) JK havde påpeget, at DBU København bør udpege en politisk uddannelsesanvarlig. Det var man enig i, og DA
blev valgt. Der var forinden en drøftelse, om tiden nu er inde til at nedsætte et politisk valgt uddannelsesudvalg, som
unionen tidligere har haft. Forholdet skyldes at uddannelse i dag i flere sammenhænge ses som et politisk redskab.
Det blev dog ikke besluttet at nedsætte et udvalg for nuværende.

Ad 5) Igen i 2017 afholdes Ungdommens Folkemøde i Søndermarken på Frederiksberg. JK havde fremsendt
materiale, og ønskede bestyrelsens holdning til evt. deltagelse. Man var enige om, at deltagelse vil være et godt
signal evt. i samarbejde med DGI Storkøbenhavn, FIU og DBU, og man bad JK om at vende tilbage med en plan.

Ad 6) Gøteborgs Fodboldforbund har foreslået et møde til afholdelse fredag den 17. februar kl. 14.00. Det er
desværre i vinterferien, og derfor kan alene HR og DA deltage sammen med repræsentanter fra administrationen.
Man bad JK om at undersøge, hvad svenskerne vil tale om.

Ad 7) HR orienterede fra seneste nyt fra DBU og FLU. JG nævnte, at han ikke synes DBU Københavns bestyrelsesmøder
ligger strategisk rigtigt placeret ift. møder i FLU’s bestyrelse og DBU’s breddeudvalg.
Det giver ikke optimale betingelser for at drøfte dagsorden og bilag i plenum. Bestyrelsen mister derfor en mulighed
for at holdningsbearbejde og afstemme holdninger inden møderne.
HR var enig i, at det er vanskeligt, og lovede at orientere så godt som muligt via mails inden møderne.

Ad 8) Ansøgningen blev godkendt.

Ad 9) Ingen

Ad 10) JK orienterede om den varslede betalingsparkering pr. 1. marts, som glædeligvis ikke vil gælde for området
Ved Sporsløjfen.
Der skal gerne være nyt om DFA indenfor den kommende uge. Arrangementet afholdes i Horsens den 20. marts.
Københavns Kommunes Folkeoplysningsudvalg behandler vores henvendelse om firmafodboldens favorable vilkår i
København på møde den 7. februar.
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VITO projektet og Hajdul SPuL’s asyl cup indstilles som DBU Københavns forslag til EDANS prisen.
Efter aftale er DBU Sjælland valgt som administrator af Kvinde LP øst for Storebælt.
Efter et par uger med tekniske udfordringer er DBU i luften med det nye nyhedsbrev ”Indspark” med fokus på
fodboldens samfundsansvar.
I løbet af de næste par uger skulle Blue Water gerne være færdige med at sende tøjpakkerne for 2016 ud.

Ad 11) Der var fra YIH og TI fremsendt en projektbeskrivelse som understøtter DBU Københavns strategiske
indsatsområde ”Flere Piger Til Fodbold”. Man gennemgik materialet og der faldt en række kommentarer. Der skal
søges om eksterne midler.

Ad 12) TI og JG fremkom med kritik af både forløb og projekt. Begge mente, at det er svært at se bredden i
projektet, som anses for meget elitært med fokus stort set alene rettet mod eliten. Til understøttelse af dette
synspunkt, henviste man til DBU’s nyheder om projektet. En bekymrede udvikling. Projektet vil blive fulgt nøje.

Ad 13) JG meddelte, at han på seneste turneringsudvalgsmøde havde opfordret til, at DBU Københavns personale i
turneringsafdelingen tager initiativ til samarbejdsmøder med andre nordiske eller det tyske forbund for at
erfaringsudveksle.

