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DBU København 

 
Referat af bestyrelsesmøde 
 
Dato: mandag den 21. august 2017 kl. 17.00 
Sted: DBU København 
 
Til stede: HR, DA, CK, TI, JG, YIH, KD, MH. 
Fraværende: LS 
 
Dagsorden: 
 
1. FLU organisationsudvikling 
2. Kommunalvalg 2017 
3. Faciliteter i København 
4. Kommissorium for Børne- og ungdomsudvalget 
5. Turneringssamarbejde med KB 
6. IFK konference 
7. Frivillighedsuge  
8. To-Do-Oversigt 
9. Orientering og spørgsmål til udsendte referater 

a) DBU 
b) FLU 
c) Udvalg 

10. Orientering fra formanden 
11. Orientering fra administrationen 
12. Eventuelt 
 
 
Ad 1) HR orienterede fra seneste FLU bestyrelsesmøde, hvor man kort havde drøftet høringssvarene fra 
lokalunionerne. Man kunne konstatere forskellige holdninger men dog en vis velvillighed til forandringer. Der var 
efterfølgende en længere drøftelse af forholdet.  Der vil blive afholdt et FLU seminar i september måned med 
organisationsudvikling som eneste punkt på dagsorden. Man påpegede over HR, at beslutninger ikke kan træffes uden 
inddragelse af en samlet DBUK bestyrelse. JG henviste til de meget markante udmeldinger på klubmødet på Hotel 
Scandic, som i yderste konsekvens kan få betydning for bestyrelsens medlemmer ved kommende 
repræsentantskabsmøde. Det blev foreslået, at udvide deltagerkredsen på FLU seminariet således debatten kan 
nuanceres yderligere. HR undersøger.  
 
Ad 2) Man drøftede hvilken strategi DBU København skal vælge i forhold til det kommende kommunalvalg. Personer 
som vil fremme idrættens vilkår bør fremhæves. Idræts Forum København afholder ”idrættens valgmøde” i Prismen 
den 26. oktober, her vil repræsentanter fra bestyrelsen deltage. Man ønsker at inddrage DBU’s samfundsregnskab i 
debatten. JK kontakter Martin Mogensen i DBU. Man var enige om, at der skal udarbejdes en klar ”fodbold-strategi” 
hurtigst muligt. Man valgte at nedsætte en arbejdsgruppe, som til næste bestyrelsesmøde skal komme med et 
detaljeret oplæg. Gruppen består af DA, JG og Søren Hemmingshøj. 
 
Ad 3) Københavns Kommunes Overborgmester, Frank Jensen, lovede på TV i forbindelse med EM kvindernes fejring 
på Københavns rådhus flere fodboldbaner i København. Man drøftede forholdet nærmere og var enige om at 
udarbejde en strategi for området ”faciliteter/baner”. Man nedsatte en arbejdsgruppe, som skal levere et oplæg til 
kommende bestyrelsesmøde. Gruppen består af MH og JK. 
 
Ad 4) Der var udarbejdet et kommissorium for Børne- og ungdomsudvalget. Dette blev godkendt med få 
bemærkninger og vil blive offentliggjort via hjemmesiden. Der vil blive etableret et række underudvalg, som skal 
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beskæftige sig med konkrete arbejdsområder. JK påpegede at man forventer 16 årlige møder, hvilket er mange for en 
sekretær/tovholder. TI meddelte, at man stiller holdet efter dagsordens punkter. 
 
Ad 5) Der var modtaget en henvendelse fra KB, som var utilfredse med bl.a. indplacering af klubbens hold, DBUK’s 
argumentation for forbigåelsen og fordelingen af hold i fællesrækkerne. Man drøftede forholdet. JG redegjorde for et 
møde afholdt i regi af turneringsudvalget med klubben. JK udfærdiger et svar til klubben. 
 
Ad 6) Idræts Forum København afholder idrætskonference den 30. september, og havde fremsendt en ansøgning om 
et tilskud på i alt 12.500,-. Bestyrelsen var ikke umiddelbart indstillet på at yde tilskud. Man fandt idrætskonferencen 
for et godt initiativ, men havde svært ved at se fodboldens kerneområder på mødets agenda. Såfremt DBU København 
skal give et tilskud (svarende til 25% af de samlede indtægter) så skal der mere ”fodbold-relevant” på programmet, 
således medlemmerne kommer til mødet.  Endvidere skal det så tydeliggøres, at DBU København er medarrangør. 
Man bad TI om at tage en snak med Søren Hemmingshøj og vende tilbage til bestyrelsen med en indstilling. 
 
Ad 7) Der var fra personalets side fremsendt en oversigt med forslag til aktiviteter, som vil betyde en omkostning på i 
alt kr. 16.000,-. Man godkendte det meste herunder økonomien, men opfordrede til at invitationen til en 
frivillighedsaften skal udsendes til alle frivillige herunder fodbolddommerne og ikke alene medlemmer af børne- og 
ungdomsformandsklubberne. Man foreslog, at tage kontakt til Hafnia hallen, for at høre om muligheden for lån af 
baner til et ”frivillighedsstævne”. Man var ikke indstillet på at etablere en ny pris ”årets frivillige” til uddeling på 
repræsentantskabsmødet. Man bad JK om at vende tilbage hurtigst muligt med et revideret oplæg for 
frivillighedsugen. 
 
Ad 8) Man gennemgik ”To-Do-Listen”. Man vedtog at afholde bestyrelsens strategi-seminar den 28. oktober. Man 
valgte derfor at udsætte fastsættelse af unionens smart mål til efter strategi-seminariet. 
 
Ad 9) HR orienterede fra seneste nyt fra DBU. Der var flere spørgsmål. Man fandt det nye initiativ ”hovedet, kroppen 
og klubben” for u-københavnsk, da projektet i sin helhed ikke rammer de københavnske klubbers konkrete behov. 
YIH gav en længere og god orientering om pigegruppens planer og arbejde, der nu efter Anja Lethins tiltrædelse på 
kontoret er kommet rigtig godt i gang. Stor ros fra øvrige bestyrelsesmedlemmer. 
 
Ad 10) Intet at bemærke 
 
Ad 11) Der har i seneste tid været flere henvendelse fra bekymrede forældre og trænere, som har spurgt til, hvad DBU 
København tænker at gøre i forhold til fodbold på Nørrebro i lyset af bandekonflikten - i særdeleshed kampe planlagt 
kl. 20.00 fredag aften. Man drøftede forholdet og holdningen er klar. Vurderer Politiet og/eller Nørrebro United, at 
det ikke er forsvarligt at spille fodbold på dette tidspunkt, så vil kampene blive flyttet til afvikling et andet sted. 
 
Fra den 6. til den 9. september deltager repræsentanter fra turneringsudvalg, børne- ungdomsudvalget og 
administrationen sammen med Frits Ahlstrøm i et møde hos UEFA. Efterfølgende er der planlagt et besøg hos 
Anderlecht. Programmet er orkestreret af Frits Ahlstrøm. 
 
DBU Sjælland har fra efterårets start indført ny holdkortregel. Er dette ikke udfyldt inden kampstart så taber man 
kampen. Turneringsudvalget vil indføre samme ordning i vores turneringer fra efteråret 2018. Det har betydning på 
vores indtægtsside, som der kan tages højde for i kommende budget. 
 
Der afholdes møde i Fremad Valby den 24. august. Her inviterer DBU i samarbejde med DBU København formænd, 
ungdomsledere, trænere og forældre til et infomøde, hvor DBU’s nye TOPCENTER projekt vil blive fremlagt og drøftet. 
Der er pt. 25 tilmeldte klubfolk. 
 
TI og JG deltager som bestyrelsesmedlemmer i formandsklubbens tur til Beograd i november måned. 
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Der har været afholdt et fint møde med DBU’s Data Protection Manager, Tanja Koch Rasmussen, som skal få os alle 
klargjort til ændringerne i persondatalovgivningen, som træder i kraft til maj 2018. I DBU København er vi godt med, 
og vores personale har gjort en stor indsats for at rydde op i FODA. Personalet indkaldes til workshop den 19. 
september. Alle deltager. Klubberne vil også blive inddraget via en række møder i løbet af efteråret samt intensivering 
af informationsniveauet på vores medier. 
 
Vi får i løbet af efteråret et nyt telefonsystem baseret på SKYPE. Det betyder en række nye muligheder for personalet, 
men også en billigere telefonregning. Alle lokalunioner overgår til samme system. 
 
Lørdag den 26. august er DBU København repræsenteret ved Kulturhavn. Vi stiller med en pannabane hele dagen. Der 
var desværre ikke mandskab til yderligere aktivitet. 
 
DBU Bornholms administrationschef, Peter Clausen, har opsagt sin stilling og stopper med udgangen af august måned. 
Vi har lovet DBU Bornholm, at vi naturligvis hjælper så godt vi kan, indtil kontoret er kørende igen. 
 
Ad 12) KD orienterede fra seneste udvikling på dommerområdet herunder dispositioner i breddedommergruppen. 
DBU København står i flere tilfælde alene med sine holdninger. Svært at gennemskue ”Dommerakademiets” rolle. 
 
MH orienterede om en henvendelse fra HIK på baggrund af en af klubbens nu tidligere trænere, har startet en ny klub. 
Forholdet undersøges nærmere af MH og DA. 
 
DBU København har via DBU modtaget en henvendelse fra den rumænske ambassade, som ønsker at afholde et større 
event/stævne med deltagelse af 8 rumænske hold herunder spisning og forplejning lørdag den 9. september. 
Administrationen er i gang med at undersøge om det er muligt. 
 
 
 


