
Referat af fodboldmødet 2010 i Region Hovedstaden.  

Mandag, den 6. december 2010 i Valbyhallens mødelokale. 
 
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 2011/2012, samt gebyrer og dommersalærer 
8. Behandling af indkomne forslag 
9. Valg i henhold til turneringsreglerne 
10. Fremtidigt arbejde 

 
Til stede: 33 deltagere, heraf 21 med stemmeret. 
 
Jan Ludvigsen (JL) bød velkommen til mødet, og en særlig velkomst til foreninger, 
regionens repræsentanter, forbundet ved Palle Thomsen, Kim fra Firmaidræt 
Storkøbenhavn (FS Kbh.). JL gjorde opmærksom på, at mappen til mødet ikke er udsendt, 
men udleveret ved mødet. Det er alt for dyrt at udsende. 
 
Ad. 1 Valg af dirigent 

Fodboldudvalget foreslog Regionsformand Bruno Cavagnaro, B. Cito som dirigent.  
 
Bruno Cavagnaro (BC) takkede for valget, og konstaterede at idrætsmødet var lovligt 
indvarslet ved skrivelse på hjemmeside – ugentlig meddelelse, den 13. oktober 2010. 
 
Ad. 2 Valg af mødereferent 

Fodboldudvalget foreslog Anette Schneider, Region Hovedstaden. 
 
Ad. 3 Valg af stemmeudvalg 
2 fra salen blev valgt. 
 
Ad. 4 Godkendelse af dagsorden 

BC gennemgik dagsordenen, som herefter blev godkendt. 
 
Ad. 5 Godkendelse af forretningsorden 

BC gennemgik forretningsordenen, og foreslog tilføjelse af rygeforbud, samt slukkede 
mobiltelefoner. Forretningsorden blev godkendt. 
 
Ad. 6 Beretning 

JL startede med at sige, at han nu har været formand i 30 år. 
JL ville kun tilføje lidt information i forhold til den skriftlige beretning, som er meget 
fyldig. JL pointerede, at idrætspolitikken er ved at tage over som en væsentlig 



arbejdsopgave, men alle arbejdsopgaver er blevet væsentligt forøget gennem tiderne. Der 
udføres et stort stykke arbejde af de frivillige ledere. DAI’s fodboldturneringer rummer  
14.000 københavnske fodboldspillere, og turneringen spænder vidt. I alt er der ca. 4.600 
kampe på årsbasis. JL takkede klubberne for den mulighed de havde givet, ved at få 
Henning Mortensen ansat.  
 
11 mands seniorfodbold har ligget konstant de seneste år, men det er tydeligt at det bliver 
sværere og sværere for foreningerne at stille hold. Det kan også ses ved at tilmeldingerne 
kommer senere og senere. Tilmeldingsfristen er allerede 1½ uge overskrevet, og der 
mangler omkring 150 klubbers tilmeldinger. Oldboys turneringen er i knibe, og er nede 
på en enkelt række. 7-mands turneringen er der imod en succes,  og der spilles mange 
kampe. 
I pokalturneringen er 11-mands turneringen i tilbagegang, nøjagtig som den ordinære 
turnering. 7-mands pokalturneringen er til gengæld i fremgang, og udvalget forventer en 
ny stigning.  
Futsal er sidste skud på stammen, men allerede i gang med sin 14. turnering. JL sagde at 
man kan være pavestolte, DAI’s turnering er den største og bedste i Danmark. Der er 
ingen konkurrence udefra. Region Hovedstaden har et forspring i forhold til provinsen, 
og det er en gylden chance for klubberne til at deltage i en god turnering. Herudover har 
nogle hold en mulighed for at deltage i en højere række end det DAI kan tilbyde. P.t. er 
det Sport Italia og Nørrebros Boldklub, der lige nu deltager i DBU’s elitedivision øst. 
Spillerne her, har også en god chance for at komme på det officielle landshold i futsal.  
Ca. 100 hold deltager i futsal turneringen. Dette er et ret konstant antal hold, men det 
kniber med haltider.  
 
Spillernes opførsel på banerne skal som sædvanligt nævnes. Der har ikke været særlige 
sager, faktisk har kun 1 sag været behandlet. Klubben fik en fair play bøde og blev 
udelukket for resten af sæsonen. Dette har bevirket, at de ikke længere stiller hold. JL var 
glad for, at der ikke er kommet nogen klager fra idrætsanlæggene om dårlig opførsel. 
 
Som tidligere nævnt, halter tilmeldingerne meget efter. Udvalget har besluttet at rykke de 
klubber der har været med i rigtig mange år, men der er også grænser. I et tidligere 
tilfælde, rykkede udvalget en klub 8 gange, uden held. Efterfølgende har klubben meldt 
sig ud p.g.a. manglende turneringstilmelding.  
 
JL understregede, at kampene skal afvikles kampe på de baner som de er påsat på – dette 
uanset tilstanden på banen. Vedr. spilledragten så understregede JL, at der stadig ikke må 
reklameres for spilfirmaer, og det er vigtigt at kontakte fodboldudvalget inden der tegnes 
en evt. kontrakt. 
 
Der mangler et udvalgt hold for 7-mands hold, men der er ingen samarbejdspartnere, så 
derfor er der intet grundlag for at udtage et udvalgt hold. 11-mands holdet for senior har 
været på en tur til Estland, JL sagde, at det er utrolig dyrt med udvalgte hold, men det er 
attraktivt for spillerne og derfor pengene værd.  
JL sagde også, at siden sidst i 1980’erne har DAI besat nogle vigtige internationale poster. 
DAI har bl.a. formandsposten i CSIT fodbold ved Jens Jørgen Nygård.  



Alle er enige om at der skal være fair play i idrætten, og udvalget har ikke haft de største 
sager. Der er dog kommet klager fra klubber, hvor der stilles krav om at hold skal smides 
ud af turneringen. Alle henvendelser behandles seriøst, men ønsker om udsmidning tages 
ikke bare til følge, men man kan være sikker på, at alle henvendelser bliver behandlet.  
JL gjorde også opmærksom på, at dommerne ingen indflydelse har på dommen i 
forbindelse med indberetninger. Dommerne er uundværlige, og JL er fuld af beundring 
over disse frivillige personer. Udvalget har et godt samarbejde med fodbolddommer-
klubben, hvilket JL sagde tak for. Der mangler dog fortsat dommere, og JL opfordrede til 
at alle klubber bør finde minimum 1 person til kurset i januar måned 2011. Kurset er 
gratis, og dommeren får efterfølgende alt udstyr – dog minus sko. Det er bl.a. 
Fodboldudvalget der betaler.  
Protestudvalget har ikke haft nogen sager. Det er dejligt, og JL håbede at det betød at 
fodboldudvalget har taget de korrekte beslutninger. 
 
IT er hjertet i administrationen. Indtil nu har fodboldudvalget været koblet til DIF’s 
idrætssystem i mange år. Tilslutningen fra specialforbundene er desværre faldet, så 
idrætssystemet nedlægges med udgangen af 2011. Der skal derfor findes en ny udbyder, 
og lige nu undersøges dette via en henvendelse til DBU’s systemudbyder.  
Økonomien i fodboldudvalget er fin, der er meget få penge ude at svømme. JL roste 
Conni Schackinger for at lave et stort arbejde, og sagde tak for det.  
 
Som tidligere sagt er idrætspolitikken en hård opgave, men er også blevet en 
succeshistorie. JL fortalte, at en forening gennem 10 år har skrevet til fodboldudvalget 
om banernes kvalitet. Især i Valby har banerne været dårlige. I maj måned modtog 
udvalget en mail med et billede af en pløjemark. Fodboldudvalget rettede herefter 
henvendelse til Valby Idrætspark. Et møde med Valby Idrætspark gav ikke resultat, og 
fodboldudvalget sendte derfor en henvendelse til baneadministrationen i København. 
Dette resulterede i et møde, og DAI blev efterfølgende frataget 30% af banetildelingen. 
Man skulle gå fra 3 til 2 kampe pr. dag, ikke kun i Valby men også på Kløvermarken. 
Dette ville være en katastrofe for fodbolden i Hovedstaden, og man besluttede derfor at 
gå videre til det det politiske niveau. Men en sag skal på dagsordenen før man kan få 
foretræde for udvalget. Det lykkedes at få sagen på dagsordenen, og Bruno Cavagnaro og 
Jan Ludvigsen fik foretræde, dvs. at man får 10 min til at overbevise udvalget om sin sag. 
Efter 1 måneds ventetid blev der indkaldt til nyt møde i Valby Idrætspark, idet der var 
kommet en afgørelse på sagen. DAI blev lovet en bedre fordeling af banerne, så de slides 
mere ensartet. Herudover er der blevet givet en bevilling til 2 kunstgræsbaner, hvor DAI 
også får spilletid. Dette er et stort fremskridt for DAI, og en idrætspolitisk succeshistorie. 
 
Hjemhørskriteriet, der hvor foreningen hører hjemme, skal stå i lovene. Der skal stå, den 
kommune hvor aktiviteten udføres. Dette har udvalget bedt klubberne om siden 2006, og 
det er hjemhørs-kommunen, der skal lægge bane til aktiviteterne. Hvis klubben ikke er 
registreret som hjemhørende i en kommune, vil DAI blive opkrævet en afgift for at 
benytte banerne.  
 
JL fortalte også, at der har været en sag vedr. navnet på en klub. Klubben fik et brev om 
at de skulle ændre/nedlægge klubnavnet øjeblikkeligt ellers ville der blive nedlagt 



fogedforbud. Efter samråd med DAI’s jurist, blev sagen tiet ihjel. JL opfordrede 
klubberne til at henvende sig til udvalget - udvalget vil gerne hjælpe. 
 
Samarbejdet med DBU Kbh. er fint, vi er kolleger og ikke konkurrenter. Dette gælder 
ikke kun i forbindelse med Futsal, men også på generelle forhold som ulovlige spillere, 
manglende betalinger m.v.  
I forbindelse med samarbejdet med DAI Forbundet, så sagde JL at det har været en fordel 
at være formand begge steder, men det er en dobbeltrolle der også kræver tid. Region 
Hovedstaden har fået en ny formand i Bruno Cavagnaro. Han er ved at få sat skik på 
regionen.  
Regionen har også samarbejde med FS Kbh., dette drejer sig om kampe for udvalgte hold.  
 
JL sluttede med at sige tak til alle, uden alle de frivillige ledere i foreningerne kunne dette 
ikke lade sig gøre. Stor tak for indsatsen. JL sagde også tak til Fodboldudvalget, det er 
uvurderligt med de mange kontakter.  
 
Debat om beretningen: 
 
Christoffer fra  
Vedr. nye dommere, hvordan skal vi motivere? 
 
JL svarede, at alle må yde for at kunne nyde.  
 
Herefter blev beretningen enstemmigt vedtaget. 

 
Ad. 7  Godkendelse af rammebudget 2011/2012, samt gebyrer og dommersalærer 

 
JL sagde, at budget skal fremlægges i henhold til reglerne. Udvalget har forsøgt at 
udpensle de enkelte poster, men JL opfordrende til at stille spørgsmål hvis det ikke er 
tydeligt. Budgettet er lagt af fodboldudvalget, da interessen for et budgetmøde alligevel 
ikke var til stede, hos dem, der på sidste fodboldmøde havde udtrykt ønske om at 
medvirke til budgetlægningen. Der er ingen stigninger på gebyrer.  
Det blev understreget at der er en trykfejl i materialet på side 68. Udeblivelse fra kamp 
koster (fortsat) 500 kr. 
 
Herefter blev rammebudget 2011/2012 og gebyrer blev taget til efterretning.  

 
Ad. 8  Behandling af indkomne forslag 

 
Forslag 1, vedr. § 2.01. 

Det blev understreget, at det er en helt ny § 2.01, ikke en ny tekst. Nuværende 2.01 bliver 
herefter 2.02. 
 
Allan Wielund, FC Freon sagde at mange klubber ikke aner om de er registreret i deres 
kommune. Kunne der evt. udsendes besked til klubberne? 
 



JL opfordrede til at bruge Københavns kommunes hjemmeside. Her vil det stå hvilke 
klubber der er registreret i kommunen. Men det vil blive skrevet i en ugemeddelelse.  
JL tilføjede, at netafgift også vil bortfalde, når man er registreret i København.  
 
Kenneth, Nørrebro Boldklub spurgte om hvorfor det ikke kan nås inden 1.4.?  
 
JL svarede, at det er kommunen der ikke kan nå det. Der er derfor lavet et aftale om 
senere registrering for DAI’s klubber.  
  
Forslaget enstemmigt vedtaget. 
 
Forslag 2, vedr. § 7.01 b.  

JL begrundede forslaget, og sagde at de i enkelte tilfælde ikke har kunnet overholde 
fristen p.g.a. vejrliget. Det kan betyde, at fodboldturneringen får vanskeligt ved at blive 
gennemført, og den nye regel vil kun blive brugt i yderste nødstilfælde. 
 
Forslaget enstemmigt vedtaget. 
 
Forslag 3, vedr. § 7.01 c. 

Jean Jacques, FC Gaulois begrundede forslaget, og sagde at de havde været udsat for 2 
kampe indenfor samme weekend. Dette kan gøre, at det er svært at stille hold begge dage. 
Derfor ønskes der minimum 2 dage mellem kampene.  
 
BC gjorde opmærksom på, at forslag 4 har samme indhold, men her er forslaget 
minimum 1 dag.  
JL sagde, at hvis der har været udlagt kampe to dage i træk, så er det en fejl, og 
opfordrede klubberne til at kontakte udvalget hvis dette skulle ske en anden gang. 
 
BC foreslog, at forslag 3 og 4 trækkes og bibeholde den nuværende tekst. 
JL lovede, at udvalget bestræber sig på at lægge 1 dag imellem kampe. 
 
Herefter blev forslag 3 og forslag 4 trukket.  
 
Forslag 5, vedr. § 7.02. 

JL fortalte, at man ønskede at nedsætte fristen for flyttebegæringer fra 21 dage til 14 dage, 
idet udvalget mener at det kan nås med kortere varsel. .  
 
Forslaget enstemmigt vedtaget. 
 
Forslag 6, vedr. § 8.03 og 8.03 a. 

Dette er en redaktionel ændring, da beslutning om gebyr på 500 kr. blev vedtaget på 
sidste fodboldmøde, men ikke kom ind i reglerne. 
 
Forslaget enstemmigt vedtaget. 
 
Forslag 7, vedr. § 8.07 c. 



JL begrundede forslaget, og sagde at der i de nuværende regler står der ”2 på hinanden 
følgende kampe”, eller 3 kampe i alt, men dette gælder kun udeblivelser. Nogen klubber 
melder afbud adskillige gange. 
 
Forslaget enstemmigt vedtaget. 
 
Forslag 8, vedr. 12.03 

Klubben begrundede forslaget, og sagde at klubben ønsker at spille i egen farve på 
hjemmebane. 
Steen Rose, fodboldudvalget sagde at reglen blev vedtaget, fordi det er nemmere for 
hjemmebaneholdet at skifte trøjer. 
 
Afstemning: 
Imod: 8 
For: 12 
1 – neutral 
 
Forslaget blev vedtaget. 
 
Forslag 9, vedr. § 14.01. 

Klubben begrundede forslaget, og sagde at det drejer sig om at få flere kampe. Forslaget 
går på 7 mands fodbold. 
BC foreslog, at forslaget flyttes til § 16, og indplaceres af fodboldudvalget. 
 
Forslaget enstemmigt vedtaget. 
 
Forslag 10, vedr. § 16.11.  

JL begrundede forslaget, og sagde at som deltager til landsmesterskabet bør det være nr. 
1 i pokal og nr. 1 i mesterrækken.  
 
Forslaget enstemmigt vedtaget. 
 
Forslag 11, hensigtserklæring 

Allan Wielund, FC Freon sagde, at Oldboys 11-mands fodbold er i krise, der bliver færre 
og færre hold. Hvis der fortsat skal være oldboys 11-mands fodbold, skal der ske noget 
og forslaget er et samarbejde med DBU Kbh. Allan Wielund understregede, at man 
fortsat ønsker 11-mands fodbold.  
JL understregede, at dette er en hensigtserklæring, der skal 2 til et samarbejde. Vi vil 
gerne arbejde på det, men kan ikke love noget og er positive overfor forslaget. JL 
understregede, at det ikke ville være gældende for den kommende turnering.  
 
Jan  fra BK Jyden bakkede op om forslaget. 
 
Forslaget blev taget til efterretning. 
 
Forslag 12, hensigtserklæring 



Klubben begrundede forslaget og sagde, at de har været ude for aflyste kampe, og derfor 
foreslog en sms service eller lignende ved aflyste kampe.  
 
JL sagde, at han forstod argumentet. Så snart fodboldudvalget får en aflysning 
videreformidles den. Hvis der har været andre aflyste kampe, så har udvalget ikke vidst 
besked om det. Udvalget vil gerne se på det og da der i forvejen skal etableres et nyt it-
system, er det naturligt at se om muligheden kan være til stede.  
 
Morten, Los Gigantos forlanger ikke, at det er DAI der giver besked – det kunne være fra 
anlægget.  
 
Kenneth, Nørrebro Boldklub mente altid at aflysninger har fungeret. Men husk at banerne 
først åbner kl. 8, så derfor er det svært at få besked tidligere. 
 
JL sagde, at DAI har en aftale med anlæggene om at give besked inden kl. 11, hvis 
banerne ikke kan bruges om aftenen. Men dette gælder kun i hverdagene.  
Anlæggene har ikke ansvar for turneringer planlagt af 3-part. 
 
BC sagde, at udvalget har en mulighed for at se på forslaget i forbindelse med ny IT-
løsning. Betragt det som en hensigtserklæring.  
 
Forslaget blev taget til efterretning. 
 
Ad. 9 Valg i henhold til turneringsreglerne 

 
Formand 
Jan Ludvigsen blev genvalgt. 
 
3 udvalgsmedlemmer: 
Steen Rose, Knud Hansen og Martin Ruhoff blev alle genvalgt. 
 
Protestudvalg: 
BC sagde, at der skal vælges 5 medlemmer, men gjorde også opmærksom på at udvalget 
aldrig har været fuldtalligt. 
3 af medlemmerne er villige til genvalg. 
BC opfordrede til at mødet besluttede, at udvalget kan supplere sig selv – hvis 
nødvendigt. 
 
Allan Wielund, FC Freon lovede at tage kontakt til Erik Møller (som har skiftet klub).  
 
Kim Ferrigno, Bruno Cavagnaro og David Lublin blev genvalgt. Der er mulighed for, at 
Erik Møller kan genindtræde i udvalget. 
 
Ad. 10 Fremtidigt arbejde 

JL sagde, at fremtidigt arbejde er at få DAI til at overleve. Andre opgaver – som er omtalt 
tidligere, er IT, banekapacitet og halkapacitet, som alle er store udfordringer i den 



kommende tid. Udvalget ønsker også en tættere kontakt til foreningerne, men hvorfor 
besvares henvendelser ikke? Er det fordi der er nye kontaktadresser, nye kontaktpersoner 
el. andet. JL opfordrede klubberne om at sende sådanne oplysninger til udvalget. 
 
JL ønskede herefter at tilføje (som forbundsformand), at der afholdes kongres hvert 3 år. I 
2011 afholdes kongressen i Århus, den 19.11.2011. JL understregede, at hvis klubberne 
ønsker indflydelse på aktiviteter på landsplan, så er det nødvendigt at deltage i 
kongressen. Det betyder meget, at der er opbakning fra Regionens foreninger.  
 
Allan Wielund, FC Freon spurgte vedr. udvikling af baner i Ryparken. Er DAI stadig 
aktør i Ryparken? Der er bl.a. ved at blive lavet kunstgræsbaner. 
 
JL svarede, at udvalget er involveret i dette. JL tilføjede, at når politikerne laver en 
beslutning, så er det mange gange uden at medtænke konsekvenser for idrætsklubberne. 
DAI har i samarbejde med andre unioner lavet mange tiltag – bl.a. ”søgræs”, men der er 
mange forvaltninger involveret, så det tager tid og koster mange kræfter. JL opfordrede 
til, at klubberne også gerne må gøre en indsats – f.eks. via kontakter i det politiske liv.  
JL tilføjede, at Henning Mortensen undersøger, og holder øje med mulighederne for at 
vende tilbage til idrætsanlæg, klubberne tidligere har været tilknyttet.  
 
BC takkede herefter for god ro og orden, og afsluttede idrætsmødet.  
 
JL lukkede mødet, og ønskede alle en god jul og et godt nytår.  
 
11.12.2010 
Anette Schneider 
 
 


