
Referat fra Fodboldmøde 2016.  
DAI Region Hovedstaden – Fodbold 
Ordinær generalforsamling 5. december 2016 på 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 2017/2018, samt gebyrer og dommersalærer 
8. Behandling af indkomne forslag 
9. Valg i henhold til turneringsreglerne 
10. Fremtidigt arbejde 

17 fremmødte, 7 deltagere med stemmeret og 10 gæster. 5 klubber var repræsenteret. 
Jan Ludvigsen (JL) bød velkommen til mødet. En særlig velkomst til Kim fra Firmaidræt i Storkøbenhavn.  
Ad. 1 Valg af dirigent 
Fodboldudvalget foreslog Poul Sølvstein, konsulent som dirigent. Poul blev enstemmigt valgt. 
Poul takkede for valget, og konstaterede at mødet var lovligt indvarslet. 
Ad. 2 Valg af mødereferent 
Anette Schneider, Regionsbestyrelsen blev valgt som mødereferent. 
Ad. 3 Valg af stemmeudvalg 
Nedsættes hvis nødvendigt. 
Ad. 4 Godkendelse af dagsorden 
Poul gennemgik dagsordenen, som herefter blev godkendt. 
Ad. 5 Godkendelse af forretningsorden 
Forretningsordenen blev godkendt. 
Ad. 6 Beretning 
JL indledte, og sagde at der er udsendt en skriftlig beretning, men et par mundtlige kommentarer skal 
tilknyttes. 



Det der har taget megen tid, er sagen omkring brugerbetaling. Der er brugt rigtig mange timer på sagen. 
Jan gennemgik hændelsesforløbet. Fra sæson 2016 skulle der betales brugerbetaling. Der har været en del 
opsøgende arbejde – selv hos Overborgmesteren, forsøgte man at få indflydelse. Firmaunionen og DGI har 
været med, men desværre uden held. Men i oktober 2016 blev forslaget frafaldet. Det har endnu ikke 
været muligt, at få en forklaring på hvorfor, men alle politikerne er parate til at sige, at det er deres 
fortjeneste. Det ville have været en katastrofe hvis forslaget var gået igennem, og en direkte trussel mod 
fodboldens eksistens. Der var 34 deltagere til det møde som udvalget afholdt for at informere om sagen.  
Henning Mortensen er nu gået på pension, og Carsten Rømer er nu ansat på kontoret. Carsten startede 1.4. 
2015, og har nu fuldt overtaget arbejdet – til alles tilfredshed. 
Der er desværre problemer med sproget der bruges på banerne. Det kan både være om seksualitet, 
nationalisme, racisme, dårligt sprog. Der er udsendt en skrivelse til alle foreninger, og gudskelov er der 
kommet tilkendegivelse om at det skal tages alvorligt.  
Problemer med enkelte foreninger, og det har været nødvendigt at én er blevet smidt ud. Havde fået 
advarsel, men det kan ikke accepteres at andre spillere m.v. trues eller at der udøves vold. 
Der er kommet en ny chef i Valby Idrætspark. Der har været adskillige problemer, og det endte med at 
Fodboldudvalget sendte klagebrev til forvaltningen. Aftaler blev brudt etc. Dette ser nu ud til at være på 
skinner.  
En enkelt klub – Fox United – har ønsket en turnering for Super Masters (55+), og 4 foreninger har vist 
interesse, så det ser ud til at blive til noget. 
Der modtages indberetninger fra kampene, nogle gange med ønske om udsmidning og mange gange med 
løsningsforslag. – Det er dog ikke foreningerne der bestemmer, Fodboldudvalget lytter til alle – herunder 
også dommerne. 
Tak for samarbejdet med regionen (Conny og Per), tak til forbundet, og især en stor tak til dommerklubben 
som nu har fået fast plads i Rønnegade. Alle er velkomne til at komme på besøg.  
Debat: 
Beretning blev vedtaget uden bemærkninger. 
Ad. 7 Godkendelse af rammebudget 2017/2018, samt gebyrer og dommersalærer 
JL fremlagde rammebudget for 2017 og 2018, der hænger sammen med forslag 1. Der er en balance på 2,5 
mio, så det er en pæn forretning. De to store poster er startgebyrer og dommersalærer. I 2017 bliver der 
budgetteret med et underskud på ca. 56.000 kr. Internationalt arbejde har en større udgift i 2017 p.g.a. 
deltagelse i CSIT i Riga. Turneringshåndbog trykkes også kun i 2017, hvorfor udgiften der er større. 
Startgebyrer fremgår af forslag 1 i det udsendte budgetforslag.  
Jean Jacques, FC Gaulois mente, at nogle bødesatser bliver sat op, I har altid sagt at I ikke ønsker at tjene på 
bøderne. 



JL svarede, at bøderne har været lave i rigtig mange år. Der skeles også til, hvad de øvrige unioner tager i 
bødegebyrer. Vi kæmper for at få baner til kampene, og derfor rigtig ærgerligt at klubberne udebliver. Meld 
fra i god tid, så vi både kan afmelde dommer og modstander.  
Jean Jacques, FC Gaulois mente, at dem der bare udebliver skal betale mere. 
Pia Bagger, Boldklubben Søborg spurgte, og det ikke går udover fair-point, hvis man ikke møder. 
Kim Ferrigno, Der Alte tilføjede, at udeblivelse uden afbud, koster den samme pris som med afbud dagen 
før.  
Jean Jacques tilføjede, at dem der slet ikke melder fra, skal straffes hårdere end dem der melder fra, også 
selvom det er mindre end 24 timer før. 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
Ad. 8 Behandling af indkomne forslag 
Forslag 1. § 3.02a. Forslaget blev behandlet under punkt 7.  
Forslag 2. §1.04 a) 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
Forslag 3. § 1.04 b) 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
Forslag 4. § 2.05 
JL trak på vegne af Fodboldudvalget forslaget. Begrundelsen for forslaget er, at dommermanglen bliver 
større og større. Der er udsendt skrivelse til alle foreningerne, og p.t. er der modtaget 11 tilmeldinger til det 
kommende dommerkursus. JL opfordrede til, at foreningerne endnu engang tjekker om der ikke skulle 
være kandidater i foreningerne.  
Forslaget blev trukket. 
Forslag 5. §4.01 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
Forslag 6. §13 a) 
BK Kapow var ikke mødt op. 
Forslag 7. §13 a) 
Ændringsforslag fra fodboldudvalget. Præmieoverrækkelser er et stort arbejde, og det er svært at nå alle. 
Udvalget har desværre også oplevet, at en forening nægtede at modtage andenpræmien. Flere pokaler 
bliver heller ikke hentet.  



Forslaget blev enstemmigt vedtaget.  
Ad. 9 Valg i henhold til turneringsreglerne 
Formand:   Jan Ludvigsen, blev genvalgt 
2 udvalgsmedlemmer:  Steen Rose og Knud Hansen blev genvalgt. 
Protestudvalg: 
Kim Ferrigno, Sebastian Djurhus, Rene Jensen, David Lublin og Erik Christiansen blev alle valgt. 
Ad. 10  Fremtidigt arbejde 
JL indledte med at sige, at han nu selv får mere tid fremover. Jan er på vej på pension, og går ligeledes af 
som forbundsformand, så nu skal der være tid til fodbolden. Turneringerne skal styrkes, det overvejes bl.a. 
at lave en efterårsturnering for nye klubber (7-mands). 11-mands fodbold vil vi også forsøge at styrke.  
Guy Ritbaudo, Boldklubben Søborg spurgte om man overvejede 8-mands fodbold? 
JL svarede, at det afhænger af banerne. I København kan der ikke streges op til 8-mandsbold. Det kan være, 
at man skal overveje 5-mands fodbold. 15.12. er der møde med Københavns Kommune, og 
baneproblemerne vil blive taget op der. 
Pia Bagger, Boldklubben Søborg opfordrede til at spørge kommunerne og klubberne om hvordan man ser 
på fremtiden, og ønskerne for holdstørrelsen? 
JL ville ikke være negativ, men der vil desværre ikke komme mange svar. 
JL takkede for ideer til at arbejde videre med. 
Herefter afsluttede Poul Sølvstein mødet kl. 20.00, og takkede for god ro og orden. 
6.12.2016 Anette Schneider 


