
Referat af fodboldmødet 3. december 2012 i Valbyhallen. 
 
 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af mødereferent 
3. Valg af stemmeudvalg 
4. Godkendelse af dagsorden 
5. Godkendelse af forretningsorden 
6. Beretning 
7. Godkendelse af rammebudget 2013/2014, samt gebyrer og dommersalærer 
8. Behandling af indkomne forslag 
9. Valg i henhold til turneringsreglerne 
10. Fremtidigt arbejde 
 
Til stede: 17 deltager, heraf 8 med stemmeret.  
 
Jan Ludvigsen bød velkommen til fodboldmødet 2012. Jan beklagede det dårlige 
fremmøde, og sagde at demokratiet har dårlige forhold. En særlig velkommen til  
Kim fra Firmaidræt Storkøbenhavn (FS Kbh.).  
   
Ad. 1 Valg af dirigent 
Fodboldudvalget foreslog Bruno Cavagnaro, Regionsformand som dirigent. 
 
Bruno Cavagnaro takkede for valget, og kunne konstatere at mødet er rettidigt 
indkaldt. Materialet er gjort tilgængeligt på hjemmesiden.  
 
Ad. 2 Valg af mødereferent 
Fodboldudvalget foreslog Anette Schneider, Region Hovedstaden. 
 
Ad. 3 Valg af stemmeudvalg 
Afventer 
 
Ad. 4  Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
Ad. 5 Godkendelse af forretningsorden 
Forretningsordenen blev godkendt. 
 
Ad. 6 Beretning 
Jan Ludvigsen sagde, at der var udsendt en fyldig beretning. Da Jan forventede 
at denne var læst, ville han kun tilføje få yderligere kommentarer. 
På sidste fodboldmøde var der et skøn på 15.000 registrerede fodboldspillere, nu 
er der etableret elektronisk registrering, og den viser 9.172 aktive til udendørs 
spillere, og 1.461 futsal-spillere.  



Jan beklagede, at der er alt for mange der ikke overholder svarfristerne, når 
udvalget indkalder til ny turnering. Der er også flere hold, der i løbet af 
turneringen ikke kan stille op. Jan pointerede, at det mindste man kan gøre, det 
er at informere modstanderen.  
På sidste fodboldmøde stillede Søborg forslag om etablering af elektronisk 
registrering af licenser. Jan beklagede, at der var udvist mistroen til forslaget, 
men sagde at elektronisk registrering nu er indført, og det sparer tid for udvalg og 
klubber. Tak for forslaget.  
Futsal – er vores succes nr. 1. Der er etableret turneringssamarbejde med DBU. 
I den øverste række er der 6 hold indenfor hver region. DAI har 2 hold i øst-
regionen, og de ligger på 1. og 2. pladsen. De to bedste hold kommer til DM – og 
i 2012 vandt Sport Italia. Klubben har været deltager i Champions League og 
blev nr. 2 i gruppen. I Københavnerserien er der 12 hold, og de 6 er fra DAI. Jan 
konstaterede, at vi klarer os rigtig godt. DBU har også startet et landshold op, og 
her er 9 ud af 12 spillere fra DAI. – Det er meget flot, konstaterede Jan.  
11 mands fodbold findes kun i Hovedstaden, og der er derfor ikke mesterskaber 
på landsplan. 7-mands turneringen – her blev mesterskabet desværre ikke 
gennemført på landsplan, da de andre regioner meldte forfald.  
Vedr. Internationalt samarbejde sagde Jan, at fodbold skulle have været til 
Brasilien, men p.g.a. et skift i bestyrelsen, blev arrangementet ikke gennemført. 
Der er derfor ingen planer om international fodbold i 2013, men der arbejdes på 
at finde alternativer. I 2012 deltog futsal-holdet i CSIT i Israel og blev nr. 3. Vedr. 
fairplay, så sagde Jan at det går den rigtige vej. Der er et rigtig godt korps af 
dommere, og Jan benyttede anledningen til at sige tak for indsatsen til 
dommerne. Der er også etableret et rigtig godt samarbejde med 
fodbolddommerklubben.  
IT er bl.a. hjemmeside og turneringssystem. Fodboldudvalget har haft nogle 
udgifter og nogle udfordringer. Udvalget var tvunget til at anskaffe et nyt 
administrationssystem. Jan konstaterede, at det er blevet godt, og det har givet 
mulighed for hurtigere udmeldinger til klubberne. Men samtidig er det et problem, 
hvis udvalget ikke har de rigtige mail-adresser. Jan opfordrede derfor klubberne 
til at sørge for at få opdateret klubbens mail-adresser.  
Jan sagde videre, at der tidligere er udsendt ugentlige meddelelser, men nu går 
besked direkte ud til klubberne. Jan opfordrede derfor klubberne til at følge med 
via hjemmesiden.  
Vedr. økonomien, så har fodboldudvalget gennem de sidste 3 år gjort en ekstra 
indsats for ikke at have store udeståender. Tidligere var der meget, der ikke blev 
betalt til tiden. I dag har fodboldudvalget en omsætning på 2,5 mio, og der er 
under 80.000 i udeståender. Deltagelse i turneringen er også betinget af betaling.  
Jan benyttede anledningen til at takke regionskassereren for indsatsen. 
Idrætspolitikken fylder mere og mere. Der er mange møder på anlæg og med 
politikerne. Kunststofbanerne i Valby blev lavet med DAI som første-bruger. Jan 
udtrykte håb om, at der kommer en dag hvor vi selv kan udfylde alle timerne på 
banerne. Udvalget har fået en god kontakt til Borgerrepræsentationen. Kontakten 
misbruges ikke, men bruges i nødvendigt omfang, og Jan sagde tak til 
vedkommende.  



Hvordan kommer fremtiden til at se ud? Fodboldudvalget består pt af 1 ansat, og 
3 frivillige ledere. Alle er oppe i årene, og der er behov for at finde nye og yngre 
kræfter.  
Til sidste sagde Jan tak til klubberne for indsatsen i den forgangne periode.  
 
Debat om beretningen: 
Preben Poulsen , De røde djævle sagde tak for beretningen. I det Idrætspolitiske 
afsnit står der, at Københavnerudvalget er nedlagt p.g.a. økonomien. Der er 
også etableret et nyt udvalg – IFK idrætsforum København. Preben bad om en 
uddybning? 
 
Jan svarede, og sagde at der tidligere var et københavnerudvalg, måske især for 
at bakke op omkring Folkeoplysningensloven. DIF er blevet beskåret på 
tipsmidlerne, og derfor er der i 2012 opstået et initiativ – IFK Idrætsforum – som 
skal være et samlet talerør overfor politikerne. Det er så nyt et udvalg, at der kun 
har været 1 møde indtil nu. Det er ikke for foreningerne men for forbundene, og 
DAI deltager.  
 
Herefter blev beretningen godkendt. 
 
  
Ad. 7 Godkendelse af rammebudget 2013/2014 samt gebyrer og 
dommersalærer 
Jan sagde, at budgettet for 2013 og 2014 stort set er ens. Der er ikke foreslået 
forhøjelser. Der er kun en ændring – de klubber der spillede på KI’s anlæg skulle 
betale netafgift. Københavns Kommune opkræver ikke denne netafgift længere, 
men vi har til gengæld fået en ny udgift – Voice respons samt drift af nyt it-
system. Derfor er der i budgettet en IT udgift på 25 kr. pr. kamp.  
 
Jean Jacques, FC Galois spurgte vedr. det budgetterede underskud? 
Jan svarede, at der er en egenkapital, så der er dækning for underskuddet. Jan 
sagde videre, at udvalget håber, at regnskabet kommer til at vise overskud – i 
modsætning til budgettet.  
 
Rammebudget blev taget til efterretning. 
 
Ad. 8 Behandling af indkomne forslag 
Bruno indledte med at sige, at forslag 1 og forslag 19 er til orientering. De er ikke 
vedtægtsbestemte. 
Bruno sagde videre, at der er mange forslag p.g.a. ændring til nyt 
administrationssystem. Dette er kun redaktionelle ændringer, og foreslog at disse 
forslag (2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18) blev behandles samlet. 
Der var enighed om at de blev behandles samlet. 
Forslag med redaktionelle ændringer vedtaget. 
 
Forslag 6 



Jean Jacques, FC Galouis spurgte vedr. tidligere procedure omkring licens-
undtagelse.  
Sten Rose, fodboldudvalget svarede, at der ikke er nogen ændring – i forhold til 
tidligere procedure. 
Forslaget blev vedtaget. 
 
Forslag 13. 
Jan forklarede den tilføjelse der ønskes, og sagde at der indføjes en 8-hverdages 
frist for protest over spiller uden gyldig licens.  
Forslaget blev vedtaget. 
 
Forslag 15 
Jan forklarede forslaget, og sagde at det er unfair at hold udebliver fra kampe. I 
pokalkampe vil den udeblivende klub blive tildelt hele udgiften til dommere. 
Forslaget blev vedtaget. 
 
Forslag 16 
Jean Jacques, FC Galouis begrundede forslaget.  
Jan svarede, at fodboldudvalget ikke er positive. Det bliver administrativt tungt, 
og kan blive sværet at styre.  
Forslaget blev trukket. 
 
Ad. 9 Valg i henhold til turneringsreglerne 
Fodboldudvalget: 
Formand: Jan F. Ludvigsen B. Cito blev genvalgt. 
Udvalgsmedlem; Steen Rose L.K. blev genvalgt. 
Udvalgsmedlem: Knud Hansen Der Alte blev genvalgt. 

 

Protestudvalg: 
Sekretær: Erik Møller FC Polit blev genvalgt  
Udvalgsmedlem: Kim Ferrigno Der Alte blev genvalgt 
Udvalgsmedlem: Bruno Cavagnaro B. Cito blev genvalgt 
Udvalgsmedlem: David Lublin Der Alte blev genvalgt  
Alle havde givet skriftligt tilsagn.  
 
Ad. 10  Fremtidigt arbejde 
Jan startede med at sige, at det er beskæmmende at turneringen er så flot, men 
at ikke flere klubber møder op til det demokratiske møde. Udvalget har behov for 
input, og har brug for klubbernes ideer og ris/ros. Hvad kan gøre det mere 
attraktivt?  
 
Preben Poulsen, De røde djævle mente, at det tidligere var svært at ramme 
udvalget, der var mere bøvl og langt mere administration. Nu er det nemt at få fat 
på Henning – og det letter arbejdet for klubben. Tingene bliver ordnet hurtigere 
og der er også kommet mere IT – det har hjulpet klubberne og givet mindre 
kontakt til klubberne. Når tingene kører er der ingen grund til at møde op.  



Jan var glad for at det administrative kører, men mente også at det var sjovere 
når der var en meningsudveksling.  
 
Bruno orienterede om at Forbundet har besluttet at sætte focus på frivillighed. 
Der bliver mulighed for et seminar omkring frivillige ledere. Når det bliver udbudt 
– så meld jer, så vi får muligheden for yngre kræfter. 
Bruno tilføjede, at Fodboldudvalget arbejder på en app så stilling m.v. kan tilgås 
fra smartphones.  
 
Kim, FS Kbh. sagde, at de havde indført årsmøde med spisning – men talelysten 
er desværre ikke blevet større.  
 
Jan afsluttede med at sige, at han var glad for at demokratiets spilleregler 
overholdes. Herefter takkede Jan for deltagelsen i mødet, og sluttede med at 
sige tak til dirigent og referent.  
 
Bruno afsluttede herefter mødet.  
 
6. december 2012 
Anette Schneider 


