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Årsregnskab og budget 18
Bestyrelsens strategiseminar
FLU organisationsudvikling
Den Politiske Kommission
Fastsættelse af møder 2018
Eventuelt

Punkt 1)
JK fremlagde et foreløbigt årsregnskab, som dog fortsat er usikkert grundet en række manglende
mellemregninger i FLU/DBU. Regnskabet forventes at blive positivt. JK redegjorde for de
væsentligste afvigelser i årsregnskabet. Regnskabet vil blive præsenteret overfor klubberne for en
samlet periode á 14 måneder. Der var få spørgsmål til regnskabet.
Efterfølgende blev et udkast til budget for 2018 gennemgået. JK redegjorde for de væsentligste
forhold og dispositioner herunder en holdtilmeldings-takststigning på 5%. Efter en drøftelse bad
man JK om at tilrette budgettet på nogle få punkter. Et forslag fra Børne- og ungdomsgruppen om
en ny turneringsform for DBU Københavns børneturnering kunne ikke behandles, da forslaget ikke
var indsendt rettidigt. Man valgte efterfølgende at udskyde endelig stillingtagen til mødet i januar
måned.
Punkt 2)
DA havde som aftalt ved seneste bestyrelsesmøde udarbejdet og fremsendt et udkast til en oversigt
over bestyrelsesmedlemmernes roller og placeringer i forskellige organer. Materialet gav anledning
til en drøftelse og der blev foretaget korrektioner. Man besluttede at ved næste møde skal
oversigten påføres et årligt tidsforbrug for det enkelte bestyrelsesmedlem.
På baggrund af strategiseminariet havde JK udarbejdet en oversigt over en lang række dilemmaer
og udfordringer fra dagen. Man valgte med enkelte korrektioner at følge indstillingen fra JK, som
betyder at bestyrelsen som målsætning har gennemgået og behandlet hele listen inden
sommerferien med start fra bestyrelsesmødet i januar måned.
Punkt 3)
JG orienterede fra seneste udvikling. Dette gav anledning til en længere drøftelse.
Punkt 4)
HR orienterede fra seneste DBU bestyrelsesmøde, hvor man havde drøftet oplægget til en ny
struktur.

Der er pt. intet besluttet.
Punkt 5)
Man vedtog møderækkefølgen for kommende års bestyrelsesmøder; 9/1, 12/2, 5/3, 9/4, 8/5, 13/8,
10/9, 22/10, 19/11, 11/12 og 7/1-2019. Endvidere fastsatte man dato for øvrige
bestyrelsesarrangementer.
Punkt 6)
Intet at bemærke

