
DBU Københavns 

ordinære repræsentantskabsmøde 

Tirsdag den 17. august kl. 17.00 

Hotel Scandic Copenhagen 

 Vester Søgade 6 

1601 København V. 

                                                                                                         
               

Dagsorden:                                      
1. Valg af dirigent 
2. Beretning om unionens virksomhed 
3. Aflæggelse af regnskab til godkendelse og forelæggelse af budgetforslag til vedtagelse 
4. Indkomne forslag vedrørende DBU København 
5. Forslag fra DBU Københavns medlemmer, der ønskes videresendt til DBU/FLU 
6. Orientering om forslag, der i øvrigt skal behandles på kommende repræsentantskabsmøde i DBU 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer  
8. Valg af 1 registreret eller statsautoriseret revisor  
9. Valg af 2 kritiske revisorer  
10. Valg af 3 medlemmer og 1 suppleant til appeludvalget  
11. Eventuelt 
 

Ad. Dagsordens pkt. 4 
Bestyrelsen indstiller til afstemning om DBU København skal fusionere med DBU Bornholm, DBU Lolland 
Falster og DBU Sjælland og indtræde i et samlet DBU Bredde Øst.  
 
Der skal afgives stemmer ud fra lovenes §10.1, som omhandler ændringsforslag til DBU Københavns 
nuværende vedtægter.  
 
I tilfælde af et ja til reformen vil funktionsperioden for DBU Københavns bestyrelsesmedlemmer gælde indtil 
den 31. december 2021, da den nye organisation vil træde i kraft pr. 1. januar 2022.  
 
I tilfælde af et nej til reformen så fortsætter DBU København som udgangspunkt uændret. Det betyder at der 
på repræsentantskabsmødet skal vælges bestyrelsesmedlemmer iht. unionens vedtægter. 
 
Ad. Dagsordens pkt. 5 
Punktet udgår, da DBU har afholdt repræsentantskabsmøde i 2021. 
 
Ad. Dagsordens pkt. 6 
Punktet udgår, da DBU har afholdt repræsentantskabsmøde i 2021. 
 
Ad. Dagsordens pkt. 7 
Alle bestyrelsesmedlemmer stiller deres mandat til rådighed, som meddelt ved seneste 
repræsentantskabsmøde i august måned 2020. 
 
I tilfælde af et ja til reformen foreslår bestyrelsen følgende: 
En bestyrelse på 8 personer, der påtager sig opgaven at lede unionen frem til den 31.12.2021, hvorefter den 
nye organisation træder i kraft. Bestyrelsen foreslår følgende valg til bestyrelsen: 
 
Formand: Christian Kofoed 
Næstformand: Tobias Ilum 
Bestyrelsesmedlem: Jesper Gradert 
Bestyrelsesmedlem: Linda Sørensen 



Bestyrelsesmedlem: Henrik Ravnild 
Bestyrelsesmedlem: Diana Andersen 
Bestyrelsesmedlem: Cecilia Lonning-Skovgaard - nyvalg 
Bestyrelsesmedlem: Benny Olsen – nyvalg 
 
Nuværende bestyrelsesmedlemmer: Yery I. Hansen, Morten Høgsdal og Kasper Darfelt modtager ikke 
genvalg. 
 
 
I tilfælde af et nej til reformen foreslår bestyrelsen følgende: 
Hvis reformen ikke vedtages, har følgende tilkendegivet, at de er indstillet på at modtage valg til den 
efterfølgende nye bestyrelse: 
 
Formand: Christian Kofoed (1/2 år) 
Næstformand: Tobias Ilum (1 ½ år) 
Bestyrelsesmedlem: Diana Andersen (1/2 år) 
Bestyrelsesmedlem: Henrik Ravnild (1/2 år) 
Bestyrelsesmedlem: Cecilia Lonning Skovgaard – nyvalg (1 ½ år) 
 
Formandens funktionsperiode vil være indtil næste ordinære repræsentantskabsmøde i februar/marts 
måned 2022. 
Næstformandens funktionsperiode vil være indtil det ordinære repræsentantskabsmøde i februar/marts 
2023. 
Bestyrelsesmedlemmerne Henrik Ravnild og Diana Andersen modtager genvalg frem til næste ordinære 
repræsentantskabsmøde i februar/marts måned 2022. 
Cecilia Lonning-Skovgaard modtager nyvalg som bestyrelsesmedlem frem til det ordinære 
repræsentantskabsmøde i februar/marts 2023. 
 
Der skal iht. DBU Københavns vedtægters §13.1, vælges mellem 6 og 9 personer til bestyrelsen herunder 
formand og næstformand.  
 
Nuværende bestyrelsesmedlemmer: Jesper Gradert, Linda Sørensen, Yery I. Hansen, Morten Høgsdal og 
Kasper Darfelt modtager ikke genvalg til bestyrelsen i tilfælde af et nej til reformen. 
 
Ad. Dagsordens pkt. 8 
Bestyrelsen indstiller genvalg af Dansk Revision, Slagelse. 
 
Ad. Dagsordens pkt. 9 
Bestyrelsen indstiller genvalg af Henrik Christensen fra Boldklubben Hellas og Jørgen Andersen fra FB. 
 
Ad. Dagsordens pkt. 10 
Bestyrelsen indstiller genvalg af Frank Kanlund, Kim Meurs-Gerken og Rasmus Vang. 
 
 
 


