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DBU Københavns Bestyrelse                                                                                                                             25. oktober 2018 
 
Referat fra bestyrelsesmøde 
 
Dato: tirsdag den 23. oktober kl. 17.00 
Sted: DBU København 
Afbud: Henrik Ravnild 
Gæst: Anja K. Lethin (punkt 1) 
Kristian Koefoed (punkt 3b) 
 
Dagsorden: 
 
1. Temaer  
a) EURO 2020 - seneste status v/Anja (15 min.) 
 
2. Sager til beslutning 
a) DBU’s udvalg- og faggruppestruktur (alle 15 min.) 
 - Høringssvar  
b) Valg af jurymedlemmer til DBU Bredde priser 
 - indstilling senest 25. oktober. Kommissorium vedlægges 
 
3. Sager til drøftelse 
a) Regnskab 18 og budget 19 (JK – 20 min.) 
 - Første behandling herunder indstillinger: 
 1. Ungdommens Folkemøde 2019 
 2. 7 v 7 storstævne i Valby 
 3. Beachsoccerstævne Amager Strand 
 4. Pige SHIO indsatser 
b) FLU Reform status (LS+JG 15 min.) 
 - lokal arbejdsgruppe / København 
 - Reformgruppe Øst 
c) Samarbejde med FCK (TI - 10 min.) 
 - Forslag til samarbejde om børnefodbold 
d) Gebyrsag 2019 (JK – 5 min.) 
 - Københavns Kommune varsler gebyrer på lån af faciliteter 
e) 100 nye dommere (KD – 10 min.) 
 - Skal det være obligatorisk at stille med X-antal dommere pr. hold 
f) Repræsentantskabsmøde 2019 (CK, alle – 10 min.) 
 - Form, indhold og valg ifølge lovene  
 
 
4. Orientering fra FLU, DBU, mv. (15 min.) 
a) FLU / DBU Bredde 
b) DBU  
c) Udvalgene  
d) Administrationen 
 
5. Kommunikation fra dagens møde (5 min.) 
 
6. Eventuelt (5 min.) 
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REFERAT 
 
Ad 1) Anja gav en status på arbejdet med EURO 2020 i ”Outreach-gruppen”, hvor Københavns Kommune, DBU og DBU 
København deltager. Der er stormøde på Københavns rådhus den 6. november, hvor alle københavnske klubber er 
inviteret. Peter Møller byder velkommen. 
 
Ad 2a) Der er modtaget et udkast til en ny udvalg- og faggruppe struktur for DBU. Der er mulighed at afgive høringssvar 
for lokalunionerne. Der var en god drøftelse med relevante spørgsmål og input, som CK tager med til kommende møde 
i FLU’s bestyrelse. Man var enige om, at et fælles høringssvar fra LU er en god ide, som CK tager med til FLU mødet. 
Såfremt der ikke kan opnås opbakning til et fællessvar, skriver og rundsender CK et svar på vegne af DBU København. 
 
Ad 2b) Der er modtaget et kommissorium for breddepriserne (årets klub, årets leder og årets aktivitet) herunder et 
forslag til at nedsætte en jury. Man kunne bakke op om forslaget. Det blev påpeget at kriterierne for priserne trænger 
til en opdatering. Der var ingen forslag til jury fra bestyrelsen.  
 
Ad 3a) Regnskab: JK fremlagde regnskabet, som viste et forventet underskud i størrelsesorden kr. 300.000,-. JK 
påpegede at der fortsat er en del uafklarede forhold, som kan ændre slutresultatet betragteligt. Underskuddet skyldes 
primært FLU reformarbejdet og Idræts Forum København. Der var efterfølgende en drøftelse, hvorefter man tog det 
forventede årsresultat ad notam. 
 
Budget: Bestyrelsen kunne ikke godkende det fremsendte budget, og gav udtryk for at det fremsendte materiale var 
svært at overskue. Man ønskede en opstilling med mere tekst end tal til kommende bestyrelsesmøde, samt et markant 
mindre budgetteret underskud. 
 
Ad 3b) JG gav en orientering fra seneste møde i styregruppen for reformarbejdet. Det gav anledning til en længere 
drøftelse. 
 
Ad 3c) Kristian gav en orientering om FC Københavns koncept ”Gode børnemiljøer” og et fællesforslag om at etablere 
et tæt samarbejde mellem FC København og DBU København, for at sikre et fagligt stærkt børnemiljø i DBU 
Københavns område. Samarbejdstanken udspringer af en ambition om at lave en københavnsk videreudvikling af 
”Træneren er Nøglen”. Steen Gleie er tovholder hos FC København. Bestyrelsen fandt ideen for spændende og gav et 
OK til at forsætte med at beskrive projektet. Man ønskede at vide mere, og bad Kristian om at igangsætte et 
analysearbejde. Emnet behandles igen på et kommende bestyrelsesmøde. 
 
Ad 3d) JK orienterede om Københavns Kommunes planer om at pålægge gebyr for lån af idrætsfaciliteter herunder 
fodboldbaner. Forholdet skyldes at Kultur- og Fritidsforvaltning er blevet pålagt besparelser, i stedet for at finde 
besparelser har man valgt at pålægge gebyrer. Besparelserne rammer som udgangspunkt både børn og voksne hos 
den organiserede idræt, men også den selvorganiserede idræt skal betale. Ordningen er skal træde i kraft fra juli 2019, 
og skal på facilitetssiden sikre 10,5 million om året.  Taksterne for fodboldbaner er foreslået til: 40 kr. i timen for en 
1/1 fodboldbane. Det betyder øget udgifter for DBU Københavns medlemsklubber og for DBU København som 
organisation. JK nævnte at man i administrationen pt. regner på, hvad de reelle omkostninger bliver.  
 
Bestyrelsen bemærkede at man finder gebyrerne for særdeles uheldige i en by, hvor idrætsdeltagelsen er landets 
laveste. Endvidere kan det risikere, at de øvrige kommuner omkring hovedstaden finder på det samme. Man fandt en 
lang række ubekendte faktorer i kommunens materiale, som skal undersøges nærmere. Det er en oplagt sag for 
medierne, og man bad JK om at sikre, at forholdet herunder konsekvenserne kommer til mediernes kendskab absolut 
hurtigst muligt. 
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Ad 3e) Der var fra administrationen - på baggrund af seneste møde i formandsklubben - modtaget et forslag om at 
fastsætte klare regler overfor klubberne ift. dommerrekruttering. Forslaget gik i korte træk ud på, at alle klubber som 
udgangspunkt skal stille med 1 dommer pr. tilmeldt hold (11:11), og efterfølgende belønne de klubber som leverer 
flere, og lade de klubber der leverer færre betale i et udligningskoncept. Bestyrelsen fandt forslaget interessant, men 
kunne for nuværende ikke tiltræde dette, da man fandt det for vidtgående. I stedet bad man administrationen om at 
arbejde videre med et koncept, hvor klubberne skal stille 1 dommer pr. 3 tilmeldte 11:11 hold. Der var opbakning til 
at arbejde videre med en 7:7 dommergrunduddannelse. 
Revideret indstilling imødeses til næste bestyrelsesmøde i november.  Forslaget skal efterfølgende behandles på 
kommende repræsentantskabsmøde i februar måned. 
 
Ad 3f) Der var en drøftelse af form og indhold. Herunder om det skal være muligt at deltage via internettet. Man endte 
med at beslutte samme form som de seneste år. Man var enige om, at EURO 2020 skal på dagsorden. 
 
Ad 4) 
FLU/DBU Bredde: Intet væsentligt nyt, dog er der positive forbedringer i samarbejdet med DFU. 
DBU: Intet væsentligt - kort information. 
Udvalgene: Et nyt uddannelsesudvalg er etableret. Første møde har været afholdt. 
 
Ad 5) Gebyrsagen 
 
Ad 6) CK gav Seneste orientering fra IFK. Stillingsopslag fra DIF er slået op. 
Hvem deltager fra bestyrelsen ved formandsklubbens tur til Madrid blev igen drøftet. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


