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DBU Københavns Bestyrelse                                                                                                                             20. april 2021 
 
Referat af bestyrelsesmødet 
 
Dato: mandag den 19. april kl. 17.30 
Sted: TEAMS 
 
Til stede: JG, DA, YIH, HR, TI, CK, KD og LS 
Fraværende: MH 
 
 
Dagsorden: 
 
 
1. Sager til beslutning 
 
a) Repræsentantskabsmøde 2021 
- Handlingsplan (seneste) 
- Valg  
- Antal stemmer 
- Seneste nyt 
 
Ad 1a) Bestyrelsen gennemgik det udsendte materiale uden at det gav anledning til korrektioner. Årsregnskab og 
Årsberetning er allerede udsendt til klubberne. 
 
Materiale jf. lovene inkl. dagsorden forventes udsendt til klubberne den 11. maj.  
 
Man konstaterede, at med det gældende forsamlingsforbud så vil det ikke være muligt at afholde 
repræsentantskabsmøde den 26. maj. Det samme gælder informationsmødet den 17. maj. Endelig stillingtagen på 
næste bestyrelsesmøde den 10. maj.  
 
Bestyrelsen fastslog, at antallet af klubstemmer skal afspejle det øjeblikkelige antal medlemsklubber. 
 
b) Reformen 
- Status og seneste nyt 
 
Ad 1b) Bestyrelsen besluttede at administrationen udsender selve reformforslaget samt afstemningsproceduren til 
klubberne hurtigst muligt. 
 
 
c) Efodbold 
- Stillingtagen til den videre proces 
 
Ad 1c) JK redegjorde for det udsendte materiale og en række dilemmaer. Bestyrelsen var enige og tilkendegav 
opbakning til den fremsendte strategi. JG ønskede et møde med DBU om forholdet. Punktet drøftes igen på 
kommende bestyrelsesmøde i maj måned. 
 
 
 
 
d) Genstartspulje  
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- Godkendelse af strategi/indsatsområder 
 
Ad 1d) Der var fra administrationen fremsendt et oplæg med 3 forslag til indsatsområder. Frivillige, Forældre og 
Fyrskibet (webinarer og onlinekurser i bl.a. klubledelse mv.) 
Bestyrelsen drøftede forslagene, som man overordnet fandt rigtigt gode. Der var enkelte bemærkninger, som vil blive 
indarbejdet i strategien. Man bad JK om at reducere indsatsen ift. til en fest for de frivillige henset til risikoen for, at 
arrangementet ikke kan gennemføres og i stedet satse endnu mere på de 2 andre indsatser. Hele projektet skal 
offentliggøres overfor klubberne. 
 
 
e) Arbejdsgrupper vedr. dommerforhold 
 - Valg af deltagere 
 
Ad 1e) Breddebestyrelsen besluttede på mødet den 13. april at, der skal nedsættes tre nye dommerarbejdsgrupper. 
DBU København indstiller følgende: 
Kenneth Egeberg til deltagelse i arbejdsgruppen – Indberetning og statistik. 
Kasper Darfelt til deltagelse i arbejdsgruppen – Harmonisering af karantæner. 
Kasper Darfelt til deltagelse i arbejdsgruppen – Serviceeftersyn disciplinære forhold. 
 
 
2. Sager til drøftelse 
 
a) DIF Medlemstal 
- Tilbagegang børn fremgang senior. Strategi for det videre arbejde 
 
Ad 2a) Bestyrelsen drøftede det fremsendte materiale. Man konstaterede at DBU København kan notere en 
tilbagegang på i alt 752 medlemmer i forhold til året før. Tilbagegangen er primært drenge i alderen 7-12 år, som har 
tabt 1.124 medlemmer. En tendens man også ser på landsplan, hvor dansk fodbold i alt har mistet 18.584 spillere, 
tilbagegangen ses især hos DBU Jylland og DBU Sjælland. Bestyrelsen fandt at der kan være flere grunde til 
tilbagegangen, men Corona pandemien er sandsynligvis en del af årsagen.  
 
Man besluttede at drøfte forholdet nærmere med klubberne, så der kan sættes ind med målrettede tiltag, som 
imødekommer klubbernes behov.  
 
Forholdet skal drøftes på kommende bestyrelsesmøde, når den endelige organisationsstruktur for børnestrategien er 
faldet endeligt på plads. 
 
 
3. Bemærkningspunkter 
 
a) Høring – rapport fra diversitetsudvalget (skriftlig kommentering) 
- Mulighed for høringssvar.  
 
Ad 3a) YIH redegjorde kort for gruppens arbejde, som bestyrelsen efterfølgende drøftede. Man vedtog at DA 
udarbejder et udkast til DBU Københavns høringssvar, som skal endeligt godkendes på næste bestyrelsesmøde. 
 
4. Orientering 
 
a) DBU Bredde 
Ad 4a) CK orienterede fra seneste bestyrelsesmøde, hvor man bl.a. havde drøftet børnestrategi, C-uddannelse samt 
revision af regnskab. 
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b) DBU Bestyrelse 
Ad 4b) CK orienterede fra seneste DBU bestyrelsesmøde. 
c) Udvalg & Faggrupper 
Ad 4c) JG meddelte, at Turneringsudvalget har forrygende travlt.  
d) Administrationen 
Ad 4d) JK meddelte at alle turneringer er kommet godt i gang med undtagelse af børneturneringen som først går i 
gang i maj måned. Alle baner er åbne for fodbolden. 
 
Medarbejderne i turneringsafdelingen er særdeles udfordret af Københavns kommunes bookingregler, som betyder 
at alle kampe skal registreres i to systemer. Klubberne har meget svært ved at forstå, at man ikke længere bare kan 
flytte en kamp. 
 
Der kommer ikke flere seniorhold med i forårets turneringer. Der er modtaget tæt ved 100 eftertilmeldinger til 
turneringerne. Alle puljer er stort set fyldt op.  
 
DBU København har nu rundet 500 dommere, hvilket er en stigning på næsten 100%. Administrationen er nu i stand 
til som udgangspunkt at dommerpåsætte alle turneringskampe. Der er i skrivende stund tilmeldt 75 aspiranter til 
kommende online kursus i næste uge. 
 
Københavns Politis Corona Hotline har meddelt, at klubber som spiller i offentlige parker ikke kan stilles til ansvar, 
hvis folk stopper op og kigger fodbold. 
 
 
5. Eventuelt 
Man besluttede at næste bestyrelsesmøde – den 10. maj – skal være et fysisk møde. 
 


