
Referat fra Fodboldmødet 2018. 

DAI Region Hovedstaden – fodbold 

Ordinær generalforsamling mandag, den 3. december 2018 kl. 19.00 i Sportscafeen, 
Genforeningspladsen. 

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 2019/2020, samt startgebyrer 
8. Indkomne forslag 
9. Valg 
10. Fremtidigt arbejde 

16 stemmeberettigede deltagere.  

Jan Ludvigsen (JL) bød velkommen til Fodboldmødet 2018. Særlig velkommen til Kim fra Firmaidræt i 
Storkøbenhavn også velkommen til de få klubber der er repræsenteret. 

Ad. 1 Valg af dirigent 

Fodboldudvalget foreslog Palle Thomsen, Forbundssekretær som dirigent. Palle blev enstemmigt 
valgt. 

Palle bød velkommen, takkede for valget og konstaterede at mødet var lovformligt indkaldt.  

Ad. 2 Valg af mødereferent 

Anette Schneider, Regionsbestyrelsen blev valgt som mødereferent. 

Ad. 3 Valg af stemmeudvalg 

Udpeget hvis nødvendigt. 

Ad. 4 Godkendelse af dagsorden 

Palle gennemgik dagsordenen, som herefter blev godkendt. 

Ad. 5  Godkendelse af forretningsorden 

Forretningsordenen blev godkendt. 

Ad. 6  Beretning 

Jan indledte og sagde, at der var udsendt en udførlig skriftlig beretning. I stedet for en mundtlig 
beretning bliver der i stedet for lave nedslagspunkter fra den skriftlige beretning. 

Det har været en hård periode, med dobbelt arbejde som både forbunds- og fodboldformand. Dette 
er slut nu, med valget af en ny forbundsformand. Det der også koster kræfter er alt det politiske. Nu 



er gebyrsagen oppe igen. Kommunen vil gerne tjene penge på at vi bruger hallerne. Der kæmpes 
imod, og Idrætsforum København har netop udsendt en pressemeddelelse omkring dette forslag.  

Databeskyttelsesloven – GDPR – har også kostet kræfter. Der er udarbejdet et notat fra udvalgets 
side, om hvordan data opbevares og gemmes. Jan understregede, at alle foreninger også skal 
udarbejde et sådan notat. 

Det nyeste på stammen af opgaver, er appen, som stadig videreudvikles. Næste skridt er 
elektroniske holdkort, som op startes pr. 1.1.2019. Jan opfordrede klubberne til at oplyse spillerne 
om deres licensnummer. Licensnummer og trøjenummer er det vigtige.  

11-mands turneringen bliver mindre og mindre for hvert år. Fra 13-14 rækker er vi nu på 2 rækker. 
Mange kampe afvikles desværre ikke, der er flere årsager, men en rigtig trist udvikling. Der var 
fornyligt indkaldt til et møde for 11-mands klubberne, desværre mødte kun 1 klub op. Så årsagen til 
nedgangen blev ikke fundet. Men klubben gav andet input som der nu kigges på i udvalget. 

Til gengæld er der fremgang på 7-mands turneringen. Denne turnering vokser og vokser. Helt op til 
masters er der turnering. 

Der afholdes 2 pokalturneringer, 11-mands og 7-mands. Her er der samme tendens, som i den 
ordinære turnering.  

Jan opfordrede til at overholde deadlines og tilmeldingsfrister. Der er alt for mange, der sender 
tilmeldinger alt for sent.  

Fair play. Der modtages mange henvendelser om modstanders manglende fair play, som ikke 
opdages af dommerne. Der slås hårdt ned på bl.a. racisme, men der skal være håndfaste beviser for 
at kunne dømme. Jan henstillede til dommerklubben om lidt større øre på dette område.  

Brug af ulovlige spillere bliver mere og mere udbredt. Også her kræves der beviser, for at kunne 
dømme. Udvalget har taget tjek på 18 hold, og heraf havde 38 spillere ikke licens.  

Protestudvalget har modtaget 2 sager, kun 1 blev behandlet af udvalget. Jan takkede udvalget for 
hurtig behandling. Det er vigtigt med hurtig sagsbehandling.  

Der er et godt samarbejde med dommerklubben, og det er nemt at få behandlet småsager på en 
hurtig og let måde. Tak til dommerklubben for samarbejdet. Det er få kampe der ikke bliver afviklet 
p.g.a. manglende dommere. 

Idrætsanlæggene i omegnskommunerne kører godt, og klubberne klare selv problemerne. Men de 
københavnske idrætsanlæg er ikke ok. Man føler sig ikke altid velkommen. Nogle anlæg kører meget 
diktatorisk, de er enerådende og det giver en del frustrationer. Sommeren har været fantastisk, så 
banerne har været hårde og flere baner har været lukket p.g.a. tørken.  

Service på indendørsanlæggene er også et ukendt ord efterhånden.  

Fremtiden er svær at spå om for 11-mands fodbolden, men her vil udvalget se på alle muligheder for 
at stabilisere turneringen.  

Der ligger et stort arbejde i udviklingen af IT, og det er også dyrt. Men vi håber det er en god 
investering.  

Debat: 

Beretningen enstemmigt vedtaget uden bemærkninger. 



Ad. 7 Godkendelse af rammebudget 2019/2020, samt startgebyrer 

Jan gennemgik det udsendte budget. Startgebyrer og indtægter er meget afhængigt af hvor mange 
hold der tilmelder sig. Budget er lavet ud fra tendensen fra de sidste år. Der er i budgettet ikke taget 
hensyn til det forslag der ligger omkring brugerbetaling. Dette vil koste ca. 310.000 kr. eller 678 kr. 
pr. hold.  

Debat: 

Pia, Søborg spurgte hvad internationalt arbejde er? 

Jan svarede, at der tidligere har været deltagelse i internationalt samarbejde, og senest i WSG i Riga i 
2017. Umiddelbart er der ingen kommende arrangementer, men opstår der en mulighed, er der 
afsat lidt penge. 

Jean Jacques, FC Gaulois kunne konstatere, at startgebyrerne stiger. 

Jan svarede, at alt siger, husleje mv. og med færre hold til at betale. Samtidig er startgebyrer ikke 
steget de seneste år.  

Rammebudgettet blev enstemmigt vedtaget. 

Ad. 8 Indkomne forslag 

Forslag 1 vedr. §1.01 

Jan begrundede forslaget, som skal være incitament for at få klubberne til at tage del i mødet. 

Forslaget enstemmigt vedtaget. 

Forslag 2 vedr. §1.04 stk. a 

Der er problemer med at få frivillige ledere. Ændring i ordlyden så honorar ændres til vederlag.  

Kim Ferrigno sagde, at dette er en meget naturlig udvikling. Vi må erkende, at foreningerne ser dette 
som en købsvare.  

Jan understregede, at formanden ikke er med til at fastsætte vederlaget. 

Forslaget enstemmigt vedtaget. 

Forslag 3 vedr. §1.04 stk. b, c og d. 

Forslaget er en redaktionel ændring. 

Forslaget enstemmigt vedtaget.  

Forslag 4 vedr. § 2.03 

Forslaget er en omskrivning og præcisering.  

Forslaget enstemmigt vedtaget. 

Forslag 5 vedr. § 3.03 

Forslaget er en omskrivning til faktiske forhold. 

Forslaget enstemmigt vedtaget 



Forslag 6 vedr. §4.02 c 

Forslaget er en redaktionel ændring, hvor kreds rettes til region 

Forslag enstemmigt vedtaget 

Forslag 7 vedr. §5.01 d 

Jan begrundede forlaget, og sagde at det var nødvendigt at ændre det til DBU, så heller ikke 
divisionsspillere kan deltage. 

Forslaget enstemmigt vedtaget 

Forslag 8 vedr. §5.01 e 

Forslaget enstemmigt vedtaget 

Forslag 9 vedr. §5.12 

Steen Rose begrundede forslaget, og sagde at i nuværende tekst mangler futsal, så igen for at føre 
ajour. 

Forslaget enstemmigt vedtaget. 

Forslag 10 vedr. §8.02 

Steen begrundede forslaget, som er at føre reglerne ajour. Der skal være 5 spillere til stede, senest 
efter 5 min. 

Forslaget enstemmigt vedtaget. 

Forslag 11 vedr. §8.03 

Nyt forslag, så den klub der udebliver kommer til at betale for hele dommerudgiften. Gøre det fair 
overfor alle.  

Det blev præciseret, at er der meldt afbud i god tid, så er der ingen dommerafgift.  

Forslaget enstemmigt vedtaget. 

Forslag 12 vedr. §8.06 a 

Forslaget er en præcisering.  

Forslaget enstemmigt vedtaget. 

Forslag 13 vedr. §8.06 c 

Forslaget blev begrundet, så fremover er der Ingen hold, der starter med minuspoint. 

Forslaget enstemmigt vedtaget. 

Forslag 14 vedr. §9.04 

Jan forklarede, at paragraf taksterne naturligvis vil være i takt med de nuværende, men da Appen 
ikke var færdigudviklet kunne den nye ordlyd ikke indskrives. Fodboldudvalget bemyndiges til at 
gøre dette. 

Forslaget enstemmigt vedtaget 



Forslag 15 og forslag 16 ændringsforslag vedr. §13.02 

Vesterbro i bevægelse begrundede forslaget, og ønskede en mere retfærdig afgørelse. 

Jan gav Vesterbro i bevægelse fuldstændig ret i det uretfærdige. Den indsendte ordlyd kan ikke 
indsættes i regelsættet, derfor ændringsforlag – men fejl i ændringsforslaget. Pkt. 6 skal op som pkt. 
3.  

Forslaget enstemmigt forslaget 

Forslag 17 og forslag 18 ændringsforslag vedr. §13.04 stk a og b 

Klubben var ikke til stede.  

Ændringsforslaget enstemmigt vedtaget, herefter bortfalder forslag 17.  

Forslag 19 – redaktionelle ændring 

Forslaget vedrører Indførelse af takstblad, så der fremover vil blive henvist til takstbladet. 

Forslaget enstemmigt forslaget 

Forslag 20 vedr. §14.03 

Forslaget er begrundet i ændring til, som virkeligheden allerede er. 

Forslaget enstemmigt vedtaget. 

Forslag 21 vedr. §16.05  

Forslaget blev begrundet, fairplay regnskabet er ikke længere muligt, da advarsler ikke skal 
indberettes. 

Forslaget enstemmigt vedtaget. 

Ad. 9 Valg 

Formand:   Jan Ludvigsen blev genvalgt 

2 udvalgsmedlemmer:  Steen Rose og Anders Carlsen blev valgt. 

Protestudvalget:  Kim Ferrigno (sekretær), Rene Jensen, David Lublin, Erik Christiansen og 
Jean Jacques blev valgt.  

Ad. 10 Fremtidigt arbejde 

Jan sagde, at fremtiden allerede er berørt i beretningen. Tror den nye struktur i udvalget kan gøre 
det attraktivt i fremtiden at stille op. 

Appen er også under fremtiden, og håber at foreningerne bakker op om det. Holdkortet skal 
indsendes på det annoncerede kamptidspunkt. 

Vesterbro i bevægelse spurgte vedr. 5-mands fodbold? 

Jan svarede, at det er sendt i udbud, så tilmeld jer. Men der skal være min. 6 klubber for at 
igangsætte turnering. 

En kamp kan godt afvikles uden holdkort, men der bliver efterfølgende en regning for ikke-indsendt 
holdkort. Det er ikke dommerens ansvar, at der indsendes holdkort rettidigt.  



Jan sluttede med at takke Knud Hansen, som p.g.a. den nye struktur stopper i udvalget efter 20 år.  

Herefter takkede Palle for et godt møde, og afsluttede 20.35. 

 

4.12.2018 Anette Schneider (referent). 

5.12.2018 Palle Thomsen (dirigent). 

 

 

 


