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Referat af bestyrelsesmøde
Dato: mandag den 10. maj kl. 17.00
Sted: DBU København
Dagsorden:

1. Sager til beslutning
a) Repræsentantskabsmøde 2021
Efter en længere drøftelse besluttede et flertal af bestyrelsens medlemmer at udsætte det planlagte
repræsentantskabsmøde den 26. maj 2021 til forventet afholdelse ultimo august. Det planlagte dialogmøde den 17.
maj i Husum Boldklub udskydes ligeledes.
Baggrunden er den nuværende situation med COVID-19. Forud for bestyrelsesmødet blev formændene for 25 af de
største klubber kontaktet. Mere end 25% af de formænd, som svarede, gav udtryk for, at de var ikke var trygge ved at
gennemføre repræsentantskabsmødet på grund af COVID-19 situationen, og med de nuværende restriktioner.
Når der samtidig er spørgsmål af meget vidtrækkende karakter til afstemning i form af en reform og fusion af DBU
København til beslutning, finder bestyrelsen ikke, at repræsentantskabsmødet bør gennemføres. Det er helt afgørende
for bestyrelsen, at alle medlemsklubber får mulighed for at deltage, og at ydre omstændigheder ikke må hindre en
sådan deltagelse. Bestyrelsen har ligeledes lagt vægt på, at der som følge af krav om fremvisning af et Corona-pas,
med kort varsel kan opstå situationer, hvor en klub ikke kan stille med repræsentanter, der opfylder dette krav.
Bestyrelsen er klar over, at denne beslutning skaber nye udfordringer for tidsplanen for reformens gennemførelse, men
har i den forbindelse fundet, at hensynet til indflydelse vægter tungere end proceshensyn. Bestyrelsen har i den
forbindelse også lagt vægt på, at udsættelsen forløber over sommerferieperioden, så det udestående arbejde med
reformen, vil blive påvirket i mindre grad. Ikke desto mindre beklager bestyrelsen naturligvis de uhensigtsmæssigheder,
som beslutningen afstedkommer og fortsætter arbejdet med at planlægge implementering af reformen for at undgå
yderligere forsinkelser.
Bestyrelsen forventer at fastsætte en ny dato for både dialogmøde og generalforsamling straks efter sommerferien,
og understreger i den forbindelse at bestyrelsen uændret anbefaler at reformen vedtages med ikrafttrædelsesdato 1.
januar 2022.
Beslutningen om at udsætte repræsentantskabsmødet meldes ud til klubberne, de øvrige lokalunioner og Hotel Scandic
hurtigst muligt. JK gjorde opmærksom på, at der sandsynligvis vil være omkostninger forbundet med aflysningen
overfor Hotel Scandic, hvilket bestyrelsen tog ad notam.
b) Reformen
Bestyrelsen besluttede snarest at udsende informationsmateriale ud til klubberne, hvor bestyrelsen fremlægger sit
forslag til organiseringen af Københavnsk fodbold frem mod årsskiftet herunder valg af bestyrelsesmedlemmer, som
skal påtage sig arbejdet frem til tidspunktet, hvor en ny organisation træder i kraft.
c) Høring – rapport fra diversitetsudvalget
DA havde fremsendt et udkast til et høringssvar, som med få kommentarer blev godkendt.
d) BDFL – oplæg til fremtidig organisation
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JK havde fremsendt et udkast til et høringssvar, som der var en del bemærkninger til, og derfor efterfølgende skal
tilpasses inden afsendelse.
e) Inhabilitet ift. bestyrelsesarbejdet i DBU København (opfølgning fra seneste møde)
På baggrund af drøftelserne ved seneste bestyrelsesmøde, havde YIH fremsendt redegørelse for hendes nye virke
som selvstændig og arbejdet som coach/mentaltræner i sportens verden. Bestyrelsen vurderede, at der ikke kan sås
tvivl om YIH’s integritet ift. arbejdet som frivillig i DBU Københavns bestyrelse og det nye job.

2. Sager til drøftelse
a) Fodboldens protokol (Corona retningslinjer)
På baggrund af mange henvendelser fra klubberne, havde JK fremsendt et oplæg til drøftelse, for at DBU København
anbefalede, at der ikke må være tilskuere til stede ved kampe i DBU Københavns turneringer. Baggrunden er, at det
har vist sig at mange mennesker ikke respekterer forsamlingsforbuddet ifm. afviklingen af fodboldkampe og stævner,
hvilket giver klubbernes ”Corona vagter” nogle dårlige oplevelser.
Bestyrelsen kunne ikke tiltræde forslaget, da man ikke fandt, at DBU København har kompetence til at fastsætte
rammer eller regler op for adgang til anlæggende. Bestyrelsen anmodede administrationen intensivere
informationsniveauet over for klubberne gerne med nogle konkrete eksempler på, hvordan klubberne håndterer disse
udfordringer med henblik på at udbrede de gode eksempler.

3. Bemærkningspunkter
a) Efodbold
JG orienterede fra et positivt møde med DBU vedr. efodbold. På denne baggrund fortsætter DBU København uændret
sit engagement indenfor området.

b) Regnskab
JK fremlagde regnskabet for årets 4 første måneder. Det forventede årsresultat viste et forventet underskud på
129.000, - som dog er særdeles usikkert, da de store variable indtægter primært ses i turneringsmånederne.
Klubberne har fået tilbagebetalt turneringsgebyrer for Vinterbold.

4. Orientering (fremsendes skriftligt inden mødet)
a) DBU Bredde
JG meddelte, at han ikke ønsker at underskrive DBU Breddes årsregnskab, da regnskabet ikke er revideret af en
revisor.
b) DBU Bestyrelse
CK orienterede om seneste nyt herunder nedsættelse af en række arbejdsgrupper og nyt om VM i Qatar.
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c) Udvalg & Faggrupper
KD meddelte, at de ledige pladser i Dommerudvalgets indrangeringsgruppe nu er genfastsat med 3 velkvalificerede
divisionsdommere. KD påtager sig opgaven som formand for gruppen.

KD meddelte, at Disciplinærudvalget må konstatere en del flere episoder i forhold til normalen ifm. de første runder
af turneringerne. Primært i ungdom, lavere seniorrækker og 7:7 kampe.
Der er fremsendt en generel opfordring til alle klubber. Enkelte klubber har modtaget en skærpet skrivelse, at der er
forhold, som vi mener de skal være ekstra opmærksomme på. Har det ikke haft effekt, er klubben indkaldt til et
møde, hvilket allerede er sket i flere tilfælde. Klubberne modtager forsat bøder ifm. grovere disciplinærsager.
Bestyrelsen bakkede op om udvalgets holdning til løsning er udfordringerne.
DA meddelte, at kommunegruppen (DA, CK, Søren Hemmingshøj og Jan K.) havde afholdt møde, hvor man var blevet
enige om, at fokuspunkterne i resten af 2021 bliver kommunalvalg og Velfærdsalliancer.
d) Administrationen
Personalet oplever for tiden ekstremt mange henvendelser. Mange henvendelser handler om Corona og
retningslinjerne i fodboldens protokol, men langt fra alle. Det er ikke længere kun klubbernes tillidsfolk som kontakter
administrationen, nu er det også spillere og forældre m.fl.
Personalet møder fysisk retur på kontoret fra mandag den 17. maj. I første omgang nogle dage om ugen. Fra 7. juni i
fuldt omfang, medmindre der kommer nye retningslinjer.
DBU København har modtaget ca. 100 eftertilmeldte hold til turneringerne. Det er primært herreseniorhold både 11:11
og 7:7. Normalen plejer at være en håndfuld. Der er modtaget ansøgninger om medlemskab fra 10 nye foreninger.
Frits Ahlstrøm har lånt en række af DBU Københavns gamle fodboldplakater til brug ved EM’s rullende fodboldmuseum
og til EURO 2020 Celebration på Københavns Rådhus fra 10. juni til 9. juli, den første udstilling nogensinde om Europa
Mesterskabet for landshold.
EM2020 nærmer sig, og DBU København er i samarbejde med Københavns kommune godt i gang med de sidste
forberedelser. Anja, Birgitte og Søren er dybt involveret i de mange projekter i hovedstaden.

5. Eventuelt
Intet at bemærke.

