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Referat
Dato: tirsdag den 8. maj kl. 17.00
Sted: DBU København
Fraværende: Tobias Ilum og Morten Høgsdal
Gæst punkt 2a: Søren Hemmingshøj
Dagsorden:
1. Sager til beslutning
a) BDFL – indstilling til ny organisationsform (JK, LS – 15min.)
Man drøftede nuværende organisationsstruktur sammenlignet med et forslag fra BDFL-styregruppen, som havde
fremsendt en anbefaling om en anden model - en smallere struktur med et fokus alene rettet mod motionister. Man
besluttede at JK udarbejder et udkast til høringssvar, som i første omgang sendes til LS, DA og CK inden fremsendelse
til hele bestyrelsen. Der er frist for høringssvar den 24. maj.
b) Forslag til ny rykkerprocedure (JK – 5 min.)
Der var fra Sten Axelsen og JK fremsendt et forslag om en ny rykkerprocedure. Herunder at den 3. rykker fremover
skal koste klubberne et gebyr på kr. 500,- mod nuværende kr. 150,-. Endvidere blev det foreslået, at den 3. rykker
sendes til hele klubbens bestyrelse og ikke kun til formand og kasserer. Baggrunden for forslaget var, at for mange
klubber først betaler efter den 3. rykker, og at der i konkrete tilfælde er konstateret, at en klubs samlede bestyrelse
ikke har været bekendte med klubbens restance til unionen. Desuden ønskede man med henvisning til lovenes § 23.1,
at klubber i kritisk restance, mister retten til at søge om optagelse i fællesrækkerne med DBU Sjælland.
Bestyrelsen kunne alene tiltræde dele af forslaget, og bad JK om at revidere indstillingen, og sætte emnet som et
punkt på juni måneds møde. Man understregede at det er særdeles vigtigt, at klubberne orienteres om ændringerne
i rimelig tid via DBU Københavns nyhedskanaler, og at alle klubber kan søge om optagelse til fællesrækkerne i
indeværende år, også på trods af eventuel restance.
c) Funktionsbeskrivelse f/forretningsudvalget til vedtagelse (JK – 5 min.)
Indstillingen blev godkendt uden bemærkninger og indsættes i forretningsordenen.
d) Nedsættelse af arbejdsgruppe, FLU reform/lokale løsninger (CK – 15 min.
Bestyrelsen nedsatte en arbejdsgruppe bestående af LS (formand) og JG fra bestyrelsen. Desuden Flemming Jensen
fra Nørrebro United, Keld Jørgensen fra KB og Søren Vesterbæk fra Vestia. Dan Pedersen bliver sekretær for
gruppen, som hurtigst muligt går i gang med arbejdet.

2. Sager til drøftelse
a) Kommunestrategi i DBUK mål og indsatsområder (SH – 45 min.)
Søren Hemmingshøj fremlagde en længere præsentation af DBU Københavns indsatser inden for det kommunale
område herunder BDFL og IFK. Der var efterfølgende en række spørgsmål fra bestyrelsens side. Man bad SH og JK om
at skabe et helt konkret overblik over projekter/opgaver, som bl.a. skal indeholde målsætninger, og en indikation af,
hvor indsatsen ses placeret i forhold til DBU Københavns 6 strategiske hovedindsatsområder. Der afholdes et nyt møde
alene med dette emne, sandsynligvis en lørdag formiddag i efteråret.
b) Fremtiden for idrætsforum København (CK – 15 min.)
CK redegjorde for den aktuelle situation i IFK herunder økonomi og DBU Københavns bidrag til IFK. Man vurderede at
der meget vel kan komme ønske om ændringer fra DIF’s side, og inden man foretager sig yderligere afventer en
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konkret udmelding fra DIF. Denne forventes at komme inden sommerferien. CK/HR er i dialog med DIF, herunder
omkring DBU Københavns opfattelse af, den nuværende økonomi i IFK ikke hænger sammen med DIF’s forventninger
til indsatser og tiltag i hovedstaden.
3. Orientering fra FLU, DBU, mv. (20 min.)
a) FLU
CK orienterede om seneste nyt. Der er tilsyneladende fortsat forskellige synspunkter omkring NSV.
JG omtalte et møde i en nedsat arbejdsgruppe, som skal se på nye turneringsforslag for U13-U15 (elite/bredde).
Desværre valgte man at afholde mødet hos OB i dagtimerne, på trods af JG flere gange havde gjort opmærksom på,
at han grundet sit arbejde har vanskeligt ved at deltage i fysiske møder i dagtimerne. Det var ikke muligt at deltage
via SKYPE, og derfor kunne JG ikke deltage i mødet. Utilfredshed med håndteringen af mødet. CK følger op.
b) Reformgruppen
Det forventes fortsat, at gruppen kan lande et forslag inden sommerferien.
c) Formandsklubben
CK orienterede fra seneste møde i Hellas. God stemning og gode drøftelser. Flere klubber bør deltage. Næste møde
er i Fremad Amager den 28. maj og hele bestyrelsen er inviteret. B&U formandsklubben deltager også i mødet.
d) DBU
CK orienterede om seneste nyt.
e) Udvalgene
Der har været afholdt møde i B&U udvalget. Mødet var præget af for mange sene afbud, hvilket ikke er
tilfredsstillende. Norske dommere er på udvekslingstur i Danmark og dømmer 2 KS kampe i weekenden den 12-13.
maj. Om 14 dage er der genvisit i Oslo for 4 københavnske dommere. KD og Kenneth Egeberg deltager.
f) Administrationen
Intet at bemærke.
4. Kommunikation fra dagens møde (5 min.)
Dommerudveksling kommunikeres via FB.
5. Eventuelt (5 min.)
B.93 afholder reception den 19. maj i anledning af klubbens 125 års fødselsdag.
JG orienterede om et fællesmøde med forbundene i Oslo, Gøteborg og Berlin om ”storbyens udfordringer”, som er i
svøbeskeen.
KD meddelte, at der desværre har været et par disciplinærsager, hvor tilskuere har involveret sig lidt for kraftigt i
fodboldkampen. Det er forhåbentlig ikke en tendens, da det er vanskeligt at bortvise personer fra en offentlig park.
Dommerudvalget behandler pt. klage fra en klub over en lang række dommeres håndtering af klubbens kampe. Denne
behandles nu i dommerudvalget, og vil sandsynligvis lande på bestyrelsens bord.
Medierne kører pt. en række spots på et nyere fænomen, hvor breddespillere – primært børn men også voksne –
betaler for enetræning udført af en tidligere elitespiller. CK er blevet interviewet til P4 København.

