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Referat af bestyrelsesmøde 
 
Dato: mandag den 23. august 2021 kl. 17.00 
Sted: DBU Københavns bestyrelseslokale  
Til stede: Flemming Jensen, Kurt Bagge-Hansen, Tom Gudmandsen, Jan Sørensen, Tobias Ilum, Bo Hammer og Finn 
Nørgaard. 
Ref.: Jan Kristensen 
 
 
Dagsorden: 
 
 
1. Sager til beslutning 
 
a). Velkomst  
FJ og JK bød velkommen til den nye bestyrelse. 
 
b). Forberedelse til DBU Bredde møde den 24. august 2021 
Bestyrelsen gennemgik punkterne til mødet og tog stillingtagen. Man afventer med interesse de øvrige lokalunioners 
reaktion på det klare nej til reformen i DBU København. 
 
c). Udvalgssammensætning  
-Valg af formand i de respektive udvalg 
-Udvalgssammensætning  
Bestyrelsen var enige om ikke at ændre en hel masse på nuværende tidspunkt. I stedet vil man på den lange bane 
undersøge, i samarbejde med klubberne, om udvalgs- og faggruppestrukturen skal ændres med henvisning til 
drøftelserne på repræsentantskabsmødet. Herunder om der nødvendigvis skal sidde et bestyrelsesmedlem i alle 
udvalgene. BH forslog at etablere et samarbejds- og koordineringsudvalg samt at ændre fokus for Uddannelsesudvalget. 
Bestyrelsen tiltrådte forslaget, som vil blive indarbejdet i en fremtidig strategi. Man bad JK om at undersøge om de 
tidligere bestyrelsesmedlemmer har interesse i at fortsætte i udvalgs- og faggruppearbejdet. Jesper Gradert har 
meddelt at han udtræder af Turneringsudvalget og i stedet valgte bestyrelsen Tom Gudmandsen som ny 
Turneringsudvalgsformand. Kurt Bagge-Hansen tilknyttes Dommerudvalget og kontakter Kasper Darfelt som har 
indikeret at han gerne fortsætter i Dommer- og Disciplinærudvalget. 
Pigegruppen fortsætter med Anja som tovholder. TI og FJ deltager ved kommende møde i gruppen. 
FJ og BH indtræder i samarbejdsudvalget med DGI Storkøbenhavn, og nyt møde fastsættes hurtigst muligt. 
TG efterlyste et kommissorium for de enkelte udvalg. JK fremsender dette snarest. 
 
d). Valg af repræsentant til Breddekomiteen i DBU  
Diana Andersen sidder i dag som DBU Københavns repræsentant i DBU’s Breddekomite. Bestyrelsen indstiller i stedet 
FJ til deltagelse.  
 
e.) Møderække for 2021 
Bestyrelsen fastsatte møderne for de kommende 3 måneder. JK fremsender forslag til bestyrelsesmøder i december og 
januar måned. Repræsentantskabsmødet i 2022 fastsættes til den 28. februar. 
13. september 
21. oktober 
18. november 
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2. Sager til drøftelse  
 
a.) Gennemgang af DBU København forretningsorden 
Forretningsorden for bestyrelsen var udsendt til de nye bestyrelsesmedlemmer inden mødet. Dette gav ikke anledning 
til bemærkninger. Forretningsorden vil blive behandlet på et senere tidspunkt. JK fremsender snarest forretningsorden 
for hele unionen.  
 
b). Evaluering af repræsentantskabsmødet 2021 
Bestyrelsen konstaterede at klubberne i DBU København med et overvældende flertal har stemt nej tak til det 
fremsendte reformforslag. Man var enige om, at drøftelserne på mødet havde været sobre og alle indlæg var holdt i en 
god tone. Bestyrelsen var enige om, at der ikke er basis for en revurdering af reformforslaget. Bestyrelsen 
understregede at man naturligvis gerne vil samarbejde og støtte op om fællesskabet, hvor det giver god mening for 
klubberne i DBU København.  
 
FN påpegede at gennemgangen af regnskab og budget ikke levede op de forventninger, man som klub med rette kan 
have. Det skal vi gøre bedre til næste år.  
 
FJ konkluderede at signalet er meget klart. Klubberne ønsker selvstændighed og nærhed, sin egen lokale bestyrelse 
med eget personale, og det skal den nye bestyrelse have stor respekt for. Bestyrelsen vil i den kommende tid analysere 
udfaldet nærmere og gå i dialog med DBU Københavns klubber, både de som stemte for og de som stemte imod 
reformforslaget, således vi sammen kan sikre den bedst mulige organisation for både klubberne i DBU København og 
for breddefodbolden. Desuden er DBU København naturligvis åbne for dialog med vores kolleger i primært Østdanmark. 
 
Bestyrelsen vil gerne takke de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres store indsats for DBU København. 
 
 
 
3. Orientering 
 
a) DBU Bredde – Intet at bemærke 
b) DBU Bestyrelse – intet at bemærke 
c) Udvalg & Faggrupper – intet at bemærke 
d) Administrationen – JK meddelte, at der er modtaget en henvendelse fra formandsklubbens styregruppe v/Keld 
Jørgensen, som anmoder om et tilskud til formandsklubbens rejse til Paris. Der har igennem mange år været præcedens 
for at DBU København har givet et tilskud til formandsklubben, men den tidligere bestyrelse har i indeværende år ikke 
budgetteret med dette tilskud ud fra en forventning om en tiltrædelse i DBU Bredde Øst pr. februar 2021. Bestyrelsen 
tiltrådte forslaget fra styregruppen om et tilskud til formandsklubben på kr. 50.000, -. 
 
 
4. Eventuelt  
 
Intet at bemærke 


