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Referat af bestyrelsesmøde 
 
Dato: torsdag den 28. oktober kl. 17.00 
Sted: DBU Københavns bestyrelseslokale  
 
 
Dagsorden: 
 
1. Sager til beslutning 
a) DBUK bestyrelsesseminar den 14. november. Forberedelse. 
FJ og JK udarbejder mødets dagsorden. Bestyrelsen besluttede at engagere en proceskonsulent til at facilitere mødet. 
 
JK skal introducere DBU Københavns arbejdsgange, og komme med bud på hvordan administrationen kan styrkes. 
Derudover var der enighed om seminaret skulle bruges på at drøfte det politiske samarbejde i DBU Bredde og det 
lokale arbejde i DBU Københavns område. Det blev pointeret, at det er vigtigt at bestyrelsen får drøftet det 
foranstående seminar i DBU Bredde og bestyrelsens indstilling til den videre proces i DBU Bredde 
 
Desuden en opfølgning på den til klubberne udsendte spørgeundersøgelse om reformen, som 42 klubber havde 
besvaret undersøgelsen, og de mange input, som bestyrelsen efterfølgende havde modtaget ved dialogmødet i uge 
43. 
 
Målet er at bestyrelsen præsenterer en fremtidsstrategi for DBU København ved generalforsamlingen den 28. februar 
2022. 
 
b) Godkendelse af forretningsorden 
Der var fremsendt udkast til ny forretningsorden for hhv. Dommerudvalget og Disciplinærudvalget udarbejdet af 
udvalgene ved Kasper Darfelt. Begge blev enstemmigt godkendt. 
 
c) Høring BDFL-netværkssamarbejde 
Bestyrelsen kunne ikke bakke op om forslaget om netværkssamarbejde, da kommunikation og events omkring BDFL-
aktiviteter – herunder Fodbold Fitness og motionsfodbold – kan understøttes og håndteres bedre lokalt af de enkelte 
lokalunioner.  
 
d) Samarbejdsaftale med DBU Bornholm 
Punktet udgik da aftalen ikke var helt på plads. JK forventer at præsentere udkast på næste bestyrelsesmøde. 
 
 
2. Sager til drøftelse  
a) DBU’s nye strategi.  
På baggrund af mødet med Jesper Møller og Jakob Jensen drøftede bestyrelsen udkastet til en ny strategi.  
Bestyrelsen bemærkede at seks ud af de syv nævnte trusler i analysen af dansk fodbold er bredderelaterede, hvilket 
bør afspejles i fremtidige indsatser og økonomi. Samtidigt fandt bestyrelsen måltallene for uambitiøse på DBU 
Københavns vegne. Dernæst gav man udtryk for en forventning om at økonomien i højere grad følger de lokalunioner, 
som skaber medlemsfremgang. DBU’s nye strategi behandles yderligere på bestyrelsens kommende 
bestyrelsesseminar den 14. november. 
 
 
b) DBU’s nye børnestrategi. Forankring i DBU København 
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Implementeringen skal ske på en måde, så der tages hensyn til at klubberne gør tingene på forskellige måder. Det er 
vigtigt at både klubberne og Børne- og Ungdomsudvalget inddrages i planlægningen af en samlet strategi for 
udrulning af strategien i DBU Københavns område.  
 
c) Medlemskab af DBU’s repræsentantskab (DBU København mandat) 
To tidligere bestyrelsesmedlemmer henholder sig til DBU´s love og ønsker ikke at træde ud af DBU’s 
repræsentantskab på trods af flere henvendelser fra DBU København ved både JK og FJ. Bestyrelsen er ærgerlig dette, 
da det betyder at nuværende bestyrelse ikke kan disponere fuldt over 2 ud af 11 pladser i DBU’s repræsentantskab i 
resten af indeværende valgperiode. 
 
d) DBU Bredde repræsentantskabsmødet den 27. november  
DBU og DBU Bredde har udsendt invitationer til repræsentantskabsmøde til afholdelse den 2. december for både DBU 
og DBU Breddes vedkommende. Møderne forventes afholdt med elektronisk afstemning, da eneste punkt på 
dagsorden er en tilbagerulning af de i juni måned vedtagne lovændringer, som ikke længere er gældende da reformen 
ikke blev vedtaget.  
 
e) Status regnskab / DBU København 
JK gennemgik regnskabet for 2021 og forklarede de vigtigste udsving i forhold til budgettet. DBU København forventer 
et underskud på ca. 200.000 tkr. Underskuddet skyldes bl.a. manglende indtægter på enkelte aktiviteter herunder 
futsal og efodbold, tilbagebetaling af turneringindskud opkrævet i 2020 til klubberne, samt ekstraordinært store 
omkostninger til repræsentantskabsmøder i 2021. Bestyrelsen udtrykte forundring og kritik over, at det i maj måned 
aflyste repræsentantskabsmøde (uden en plausibel årsag) samt faciliteringen af erstatningsmødet i august har kostet 
DBU København mere end 100.000, -. 
 
Bestyrelsen besluttede, at JK fremover giver en status på regnskab og økonomi hver tredje måned.  
 
f) Breddepriser 2021 
Bestyrelsen ønsker at man fremover giver klubberne mulighed for at komme med input til alle breddepriser. Dette 
iværksættes af administrationen med det samme. Bestyrelsen tager stilling til kåringer på kommende møde.  
 
g) Formandsklubben 
Bestyrelsen havde fået en henvendelse med konkrete spørgsmål fra formandsklubben forud for rejsen til Paris. FJ og 
TI deltager på turen og redegør på vegne af bestyrelsen. 
 
h) Opfølgning på dialogmøde med klubber 
FN redegjorde for dialogmødet, hvor der havde været en god dialog mellem klubberne.  
 
Spørgeskemaundersøgelsen, de gennemgående pointer og notater fra dialogmødet skal gøres tilgængeligt og sendes 
direkte til klubbernes formænd. 
 
i) KV21 

Bestyrelsen fik præsenteret de foreløbige kommunikative indsatser for KV21. Det blev besluttet, at der 
hurtigst muligt skal udarbejdes et spørgeskema til lokalpolitikerne, som indeholder få konkrete spørgsmål, 
der sendes til gruppeformanden for de partier, som har været en del af 
borgerrepræsentationen/kommunalbestyrelsen i København, Tårnby, Gentofte og Frederiksberg kommune i 
den seneste valgperiode. 
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3. Orientering (fremsendes skriftligt inden mødet) 
a) DBU & DBU Bredde 
FJ orienterede om seneste møder og orienterede kort omkring et udsendt forslag ”modernisering af dansk fodbold”.  
 
b) Udvalg & Faggrupper 
TG redegjorde for seneste møde i turneringsudvalget. Der vil blive afholdt 1 møde mere i år samt seminar i januar 
måned.  
 
KBH orienterede fra et møde i Dommerudvalget, hvor man bl.a. havde drøftet en fremtidig dommerstrategi herunder 
online dommergrunduddannelse og det faktum at DBUs elite trækker større og større veksler på både 
breddedommere og breddens dommerpersonale. Der er dialog med de andre lokalunioner omkring 
problemstillingen. 
 
c) Administrationen 
JK anbefalede at når man som bestyrelsesmedlem har deltaget i et møde som repræsentant for DBU København, så 
sender man hurtigst muligt derefter et kort notat fra mødet til den øvrige bestyrelse og JK, hvilket bestyrelsen 
besluttede. 
 
Retningslinjer for omkostningsgodtgørelse herunder kørsel ifm. opgaver for DBU København blev fastlagte. 
 
Antallet af registrerede fodboldspillere i DBU København er stigende. Vi kan konstatere, at siden marts måned er DBU 
København der registreret mere end 7.000 nye fodboldspillere. 
 
 
4. Bestyrelsens To-Do-Liste / Gennemgang 
a) Punktet blev ikke gennemgået 
 
 
4. Eventuelt  
Ingen bemærkninger 
 


