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DBU Københavns Bestyrelse

6. marts 2018

Referat af mødet mandag den 5. marts kl. 17.00
Sted: DBU København
Til stede: CK, HR, DA, JG, LS, YIH, KD, DA
Fraværende: TI
Gæst under pkt. 1: Dan Petersen
Dagsorden:
1. Ny kommunikationsstrategi, temadrøftelse
a) Præsentation af udkast til en kommunikationsstrategi v/Dan P og Tobias
2. DBU Københavns repræsentantskabsmøde
a) Godkendelse af revisionsprotokollat, beslutning
b) Evaluering af mødet, drøftelse
3. DBU’s repræsentantskabsmøde
a) Evaluering af mødet, drøftelse
4. Konstituering, beslutning
a) Valg af repræsentanter til eksterne fora (bestyrelser m.v.)
b) Nedsættelse af projektgruppe, FLU’s reformproces
c) Nedsættelse af projektgruppe el.lign., Øst organisation
d) Udvalgssammensætning, herunder forslag om etablering af ”ad-hoc” uddannelsesudvalg
5. Seneste nyt fra DBU og FLU, herunder
a) Konstituering af FLU’s bestyrelse, orientering
b) Nyt fra FLU reformgruppen, drøftelse
6. Ansøgning til initiativpuljen, beslutning
a) ungdommens Folkemøde
b) turneringsudvalget 7:7 arrangement
7. Eventuelt
a) Mødedatoer, flytning af mødet 9 april

1. Ny kommunikationsstrategi
Dan Petersen gennemgik et udkast til en kommunikationsstrategi for DBU København. Emnet betød en god drøftelse
af en række dilemmaer - f.eks. ”Hvordan rammer vi dem, som vi gerne vil ramme” både i fodboldverdenen og udenfor,
og ”intern / ekstern kommunikation”. Der var desuden en række synspunkter omkring Fodboldmagasinet København.
Enighed om at kommunikation kunne få mere gennemslagskraft gennem skarpere prioritering og sammenhæng til de
strategiske indsatsområder. Man bad DP om at udarbejde en oversigt over hans tidsforbrug indenfor de enkelte
områder, samt sikre at et nyt udkast færdiggøres i samarbejde med TI til en senere præsentation overfor bestyrelsen.
2. DBU Københavns repræsentantskabsmøde
a. Revisionsprotokollatet og bemærkninger fra Rønne Revision blev taget til efterretning og underskrevet af de
tilstedeværende medlemmer.
b. Der var efterfølgende en evaluering af selve mødet. Generel tilfredshed med både indhold og arrangement.
Repræsentantskabsmødet i 2019 bliver mandag den 25. februar. Meddeles klubberne allerede nu via hjemmesiden.
3. DBU’s repræsentantskabsmøde
Dansk Fodbold Award fredag aften var ikke den store succes. Temmelig ujævn afvikling i præsentationen af de
nominerede m.v., hvor Anders Breinholt dog var et lyspunkt.
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ABC Fitness for kvinder ramt af brystkræft – indstillet af DBU København - vandt EDANS prisen.
Nogen forundring over valget af årets breddeklub, som på flere områder ikke opfylder kriterierne, og slet ikke tilbyder
børne- og ungdomsfodbold. HR redegjorde for valghandlingen, som skal revideres til næste år.
Selve repræsentantskabsmødet var helt uden debat. Beslutningen om at reducere DBU bestyrelsen fra 16 til 7 mand
forløb helt udramatisk.
4. Konstituering
a. Repræsentanter til eksterne fora, udvalg og arbejdsgrupper blev drøftet og fastsat.
b. CK og JG blev valgt.
c. JG og LS blev valgt. Repræsentanter fra formandsklubben er inviteret til at deltage i en arbejdsgruppe. Man var
villige til at bevillige midler til en projektansættelse (svarende til en halvtidsstilling), hvis det vurderes nødvendigt for
at sikre, at processen kommer i mål inden sommerferien. CK vender tilbage, når der er skabt afklaring om plan og
ressourcer.
d. Samtlige udvalg blev konstitueret. Der skal informeres om konstitueringen og begrundelserne for den i sin helhed
via nyhed til klubberne. DA’s forslag om et ”ad-hoc” uddannelsesudvalg blev godkendt.
5. Seneste nyt fra DBU og FLU
DBU: Lars Albæk er valgt som det femte medlem af forretningsudvalget. CK oplyste at han udtræder af DBU’s
herreeliteudvalg.
FLU: CK redegjorde kort for seneste udvikling, herunder konstituering af FLU’s bestyrelse med Lars Albæk som
formand, Bjarne Christensen som næstformand og Gert Lundgaard som kasserer. Næste møde i FLU’s reformgruppe
er søndag den 11. marts.
6. Ansøgning til initiativpuljen
a. Indstillingen kunne ikke umiddelbart godkendes, men man fandt dog initiativet positivt, og bad JK om at følge op
med yderligere information, for med sandsynlighed efterfølgende at godkende indstillingen.
b. Indstillingen – indkøb af et stort telt, beachflag osv. – på i alt 36.000,- blev godkendt.
7. Eventuelt
Der var forslag fra CK om at flytte bestyrelsesmødet den 9. april. JK udsender en ”Doddle”.
DA orienteret om kommende renovering af banerne i Fælledparken, som vil få betydning for fodbolden.
Nørrebro United bliver hædret som årets klub i DBU København ved et arrangement i klubben den 17. marts.
Der er udsendt en invitation til deltagelse i DBU’s Lederakademi. Kandidater (frivillige) skal indstilles hurtigst muligt
og senest den 25. marts til JK. Bemærk at der er en kostpris på knapt kr. 7.000,- pr. deltager.

