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Til fodboldklubberne i region Hovedstaden
Under henvisning til såvel forbundets som regionens love, samt ikke mindst vor egne turneringsreglers §
1, indkalder fodboldudvalget hermed samtlige regionens fodboldklubber til det ordinære idrætsmøde i
lige årstal, som afholdes:
Mandag, den 12. december 2022 kl.18.30
i Sportscafeen på Genforeningspladsen (ATK´s klubhus)
Genforeningspladsen nr. 54, hvor vi skal igennem følgende 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 2023/2024, samt startgebyrer
8. Indkomne forslag
9. Valg
10. Fremtidigt arbejde
Forslag der ønskes behandlet på Idrætsmødet, skal være fodboldudvalget skriftligt i hænde senest
mandag, den21. november 2022 kl. 12.00, i. flg. Turneringsreglerne. Forslag der modtages senere end denne
dato samt klokkeslæt, vil ikke kunne blive behandlet på Idrætsmødet 2022.
Tilmelding til mødet skal foretages ved skriftlig, telefonisk tilkendegivelse, eller helst på: DAI-Fodbold

Idrætsmøde i Region Hovedstaden | Dansk Arbejder Idrætsforbund (nemtilmeld.dk) og være Fodboldudvalget i hænde senest 3 dage før det varslet møde .

Materialet til årets fodboldmøde vil blive udlagt på vor hjemmeside senest den 5. december, i.h.t.
turneringsreglernes § 1.02.
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Forretningsorden
1.

Dirigenten skal lede forhandlingerne upartisk, og må sikre sig, at
talerne holder sig til dagsordenen.

2.

Dirigenten fører talerlisten i den rækkefølge, der er anmodet om ordet,
med opgivelse af talernavn samt den forening som taleren
repræsenterer.

3.

Dirigenten skal sørge for at forhandlingerne afsluttes indenfor et
rimeligt tidspunkt, og kan af hensyn hertil, stille forslag om
begrænsning af taletid, og afslutning på debatten.

4.

Alle afstemninger foregår ved håndsoprækning, med mindre, at
dirigenten eller 1/5 af forsamlingen ønsker en skriftlig afstemning.
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Beretning
Turneringsårene 2021 og 2022 har været meget utraditionelle og ikke mindst vanskelige for Fodboldudvalget
på grund af Coronaen og vores flytning fra Rønnegade til Grøndalscenteret.

Futsalturneringen 2020/21 kunne desværre ikke gennemføres idet Coronaen havde lukket alle faciliteterne i
København ned, så der ikke kunne være aktiviteter i Regionens haller samt andre idrætsanlæg.
Det var en bet for såvel klubber som Fodboldudvalg, der jo i forvejen havde udført et stort stykke arbejde med
planlægning af denne turnering, men selvom denne turnering så ikke kunne gennemføres, havde
Fodboldudvalget en stor tro på, at vi kunne komme i gang med udendørsturneringen 2021 med start i april
måned.

Udendørsturneringen 2021 havde klubberne tilmeldt sig til som sædvanligt, og Fodboldudvalget havde udført
det store arbejde med planlægningen af kampene, så vi var klar til sæsonstart, men….. , Coronaen havde først i
marts måned 2021 stadig godt fat i samfundet, så udsigterne til normal opstart op af turneringen var der
desværre ikke de store forventninger til, men igen blev vi overrasket, for sidst i marts blev der åbnet for
idrætsaktiviteter, og klubberne var hurtige til og komme i gang med kampene, til stor glæde for medlemmerne
som alle os andre.
Coronaen spøgte stadig gennem hele sæsonen, uden der kom besked om aflysning, og hele forårsturneringen
blev gennemført. Da vi startede Efterårsturneringen op var det stadig med stor bekymring for om det kunne
lade sig gøre at gennemføre turneringen, men det gik indtil den allersidste runde sidst i oktober, som vi desværre
måtte aflyse på grund af myndighedernes bekymring omkring smittefare.
Klubberne tog dog denne aflysning fantastisk roligt, og derfor var afslutningen af turneringen 2021 trods alt
acceptabel for alle parter.

Futsalturneringen 2021/22 fik vi dog også gennemført med lidt forsinkelse hvilket dog var noget nervepirrende
for såvel klubber som udvalg.

Udendørsturneringen 2022 har lykkeligvis ikke været ramt af Corona aflysninger, og derfor blevet gennemført
helt uden aflysninger på grund af Corona.
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Flytning
Samtidig med vores bekymringer om det nu kunne lade sig gøre at færdigspille efterårsturneringen 2021, skulle
vi så også fraflytte Rønnegade efter 23 år i disse dejlige lokaler.
Denne flytning var en kæmpe opgave for Fodboldudvalget, idet manglen på frivillige fra andre idrætsudvalg var
udpræget, med undtagelse af vores fantastiske kasserer, så denne opgave blev udført af i alt 3 personer samt
et flyttefirma.
Efterfølgende skulle vi jo så igen etablere os i de nye lokaler i Grøndalscenteret, med de samme tre personers
hjælp samt en enkelt mere.
Vi er nu kommet godt igennem flytningen og kan se tilbage på arbejdet med ro i sindet om et godt stykke
ekstraordinært arbejde af personalet i Fodboldudvalget samt vores kasserer. I dag er vi meget glade for at bo i
vores nye lokaler, som dog er lidt trange, men ellers OK.

11-mands fodbold er nu slut
Udendørsturneringen 2021 var den sidste DAI-turnering med 11-mands fodbold, efter ca. 90 år, hvilket er
sørgeligt, men også forventeligt, idet tilmeldingen gennem årene har været stærkt dalende, da klubberne har
sværere og sværere ved at finde spillere til kampene.
Derfor blev turneringen 2022 den første udendørsturnering som DAI har haft uden 11-mands fodbold.

Baneforholdene i Københavns Kommune bliver år for år mere og mere vanskelige at få til og gå op med vores
behov, og når kommunen så ovenikøbet har indført et system som er utrolig vanskelig at manøvrere rundt i for
alle frivillige ledere, ja så tager det enorm megen tid for administrationen at søge tider, samt ikke mindst
afmelde tider som vi ikke bruger.
I øjeblikket afventer vi svar på vores ansøgning om baner til de kommende to sæsoner, og uvisheden om at vi
får tildelt de ønskede banetider er enorm, da politikerne jo prioriterer ungdommen før alt andet, og
skrækscenariet er at vi måske først for banetider fra kl. 20.00 på hverdage, men det spørgsmål får vi først svar
på sidst i november 2022.
Hvordan er det så går ude på anlæggene ?.

Afbud til kampe
Fodboldudvalget gør et kæmpe stykke arbejde med og planlægge en turnering som skal være attraktiv for
deltagerne, men vi er ikke herre over de mange afbud til kampene som indløber til gene for modstandere,
dommere, og turneringsudvalget.
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Det er simpelthen for ærgerligt for dem som har lagt et arbejde med at finde en tid med baner til klubberne,
når så mange kampe så efterfølgende ikke bliver gennemført, blot fordi det er ganske nemt at melde afbud til
en kamp af utallig mange årsager som dem klubberne disker op med til Fodboldudvalget.
Tilmelder man sig en turnering ligger der da også en forpligtigelse til og møde op, så man ikke spilder andre folks
tid og arbejde.

Dommerne
Dommerne gør et fantastisk stykke arbejde hver eneste dag, men der mangler virkelig respekt for deres indsats
fra klubbernes side, hvilket kan ses på de indberetninger som Fodboldudvalget modtager.
Klubberne bør derfor være noget mere anerkendende overfor disse personer, som bruger deres tid på at lede
kampene så godt det nu engang kan lade sig gøre, og vi ved jo alle, at de eneste som ikke kender reglerne, er
dommerne, men det er nu engang dommernes afgørelse som står ved magt, så vær nu venlig og accepter disse
dommeres arbejde.

Dårlig og usportslig opførsel
De sidste to sæsoner har vi desværre oplevet en mere og mere udpræget dårlig opførsel der går i den gale
retning, med usportslig opførsel af spillere såvel som tilskuere, og ikke mindst upassende sprogbrug der til tider
er så grov, at det er forbudt for børn at overvære en DAI-kamp.
Dette uvæsen skal der gøres noget ved meget hurtigt, og Fodboldudvalget er derfor meget opmærksomt på
dette, og vi slår hårdt ned på de personer/klubber der ikke opfører sig ordentligt. Klubberne bør derfor tage en
alvorlig snak med deres spillere omkring det svinske spil, samt ikke mindst sprogbruget.

Fodboldudvalget:
Udvalget har gennem mange år været besat af en meget trofast skare af frivillige, men tiden og årene går, og
alting har jo en ende, derfor nu er det på tide at få en foryngelse af medlemmerne i Fodboldudvalget.
Formanden gennem 42 år genopstiller ikke, og det samme gør bestyrelsen heller ikke. Derfor skal vi på
Idrætsmødet have valgt en ny formand som en bestyrelse, og det ser vi meget frem til, så fremtiden bliver sikret
for fodbolden i Region Hovedstaden.
En kæmpe tak skal fra min side lyde til alle de fodboldelskere der gennem årene har været frivillige i
Fodboldudvalget, og som har givet mange vedvarende venskaber samt ikke mindst dejlige oplevelser for livet.
Tusinde tak skal der lyde fra min side til alle.

Jan F. Ludvigsen
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Budget for sæson 2023 og 2024

Konto navn

Budget 2023

Kapitalkonto pr. 1.1.2022

Budget 2024

1.959.076,00

Indtægter
13005
13013
13014
13016
13017
13019
13021
13022
13024
13026
13028
13029

Diverse indtægter
Startgebyr 11-mands
Startgebyr 7-mands
Startgebyr Pokal 7-mands
Startgebyr Futsal
Deltagergebyr
Diverse bøder
Protester
Flyttede kampe
Dommersalær 7-mands
Dommersalær pokal 7-mands
Dommersalær Futsal

-1.210.470,00
-77.000,00
-64.000,00

-1.210.470,00
-77.000,00
-64.000,00

-100.000,00

-100.000,00

-20.000,00
-924.990,00
-25.550,00
-44.000,00

-20.000,00
-924.990,00
-25.550,00
-44.000,00

-2.466.010,00

-2.466.010,00

Personale
Kørsel
Husleje
Rengøring
Telefon
Repræsentation
Nem tilmeld
Afskrivninger
Div. Udgifter

810.000,00
50.000,00
45.000,00
12.000,00
25.000,00
20.000,00
3.000,00
5.000,00
10.000,00

810.000,00
50.000,00
45.000,00
12.000,00
25.000,00
20.000,00
3.000,00
5.000,00
10.000,00

Administration i alt

980.000,00

980.000,00

Indtægter i alt

Udgifter
Administration
14001
14002
14004
14005
14007
14011
14012
14014
14015

Møder
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14032
14033
14034
14038

Udvalgsmøder
Eksterne møder
Idræts møde
Diverse mødeudgifter

5.000,00
5.000,00
10.000,00

5.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00

Møder i alt

20.000,00

30.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

Hardware
Software
Hjemmeside
App
Diverse driftsudgifter
Diverse varekøb
Hosting af Idrætssystemet

20.000,00
25.000,00
500,00,
100.000,00
20.000,00
10.000,00
20.000,00

20.000,00
25.000,00
500,00,
100.000,00
20.000,00
10.000,00
20.000,00

IT i alt

195.000,00

195.000,00

20.000,00
36.000,00
182.000,00
670.800,00
17.500
31.500,00
36.000,00
55.000,00
4.000,00
10.000,00
3.000,00
4.000,00
1.000,00
2.000,00

20.000,00
36.000,00
182.000,00
670.800,00
17.500,00
31.500,00
36.000,00
55.000,00
4.000,00
10.000,00
3.000,00
4.000,00
1.000,00
2.000,00

1.025.700,00

1.025.700,00

Kontorartikler
14070 Kontorartikler
Kontorartikler i alt
IT
14100
14101
14103
14104
14105
14106
14107

Idræt
14130
14133
14137
14141
14143
14144
14147
14148
14155
14191
14192
14193
14194
14195

Tøj & Idrætsartikler
Præmier til turneringer
Baneleje
Dommer 7-mands
Dommer 7-mands Pokal
Dommer Futsal
Ind telefoneringer
Kampafgift til Dommerklub
Rabat på Fodboldmøde
Bedømmelser 7-mands
Bedømmelser Futsal
Rejnvejrskampe
Tjek af holdkort
Diverse og ventetid
Idræt i alt
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Inventar
14169 Nyt Inventar
14170 Vedligeholdelse
14171 Diverse varekøb
Inventar i alt

5.000,00

5.000,00

1.000,00

1.000,00

6.000,00

6.000,00

Opsummering

2023

2024

Budgetteret indtægt
Budgetteret udgift

-2.466.010,00
2.231.700,00

-2.466.010,00
2.241.700,00

Forventet overskud

-234.310,00

-224.310,00

jfl - 12.9.2022
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Forslag:
Forslag nr. 01 Stillet af Fodboldudvalget
Vedr. § 1.01
Deltager en klub i Idrætsmødet, vil klubben få en total rabat på kr. 250,00 pr. år i de efterfølgende års
turnering.
Denne tekst slettes, idet forslaget blev vedtaget med henblik på at få flere klubber til og deltage i
Idrætsmødet, men det har slet ikke virket efter hensigten

Forslag nr. 02 stillet af Fodboldudvalget
Vedr. § 1.04 b)
Protestudvalg: Bestående af 5 medlemmer fra 5 forskellige foreninger. Ved en protestsags behandling skal
udvalget bestå af 3 personer hvoraf mindst det ene medlem skal have en juridisk uddannelse.
Den med rødt markerede tekst slettes.

Forslag nr. 03 stillet af Fodboldudvalget
Vedr. § 8.05 b)
Endvidere er alle de spillere som figurerer på holdkortet fra det udvandrede hold at idømme en advarsel fra
Fodboldudvalget.
Dette stykke slettes

Forslag nr. 04 stillet af Fodboldudvalget
Vedr. § 903 h)
Sort bluse / trøje er ikke tilladt spilledragt, da denne farve er forbeholdt dommerne.
§ 9.03 h) slettes, idet dommerne nu har flere farver, og klubberne der er flere klubber der ønsker denne farve
i deres spilledragt.
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Forslag nr. 05 Stillet af FC Gaulois
Vedr. § nyt stk. 10.01 h)

Opdager en klub efter en kamp, (og hermed ikke har haft mulighed for nedlæggelse af protest på banen) af en
eller flere af modstanderne har forårsaget en alvorlig skade på en af klubbens spillere, og af en sådan karakter,
at den skadelidte spiller har lidt et tab i form af hospitalsindlæggelse eller længere sygefravær, er fristen for
rettidig indsendelse af en protest forlænget med 8 hverdage.

Forslag til Futsal regelsættet
Forslag nr. 1 stillet af De grønne bude

§ 11 sidste linje: Tidtageren skal ligeledes være fyldt 16 år, for at være berettiget til hvervet.
Aldersgrænsen ændres til 13 år
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Fodboldudvalgets sammensætning i sæsonerne 2021 og 2022
og kandidatliste

Fodboldudvalget:
Formand:

Jan F. Ludvigsen

Modtager ikke genvalg

Medlem:
Medlem:

Anders Carlsen
Steen Rose

Modtager ikke genvalg
Modtager ikke genvalg

Turneringsleder:
Kontorhjælp

Carsten H. Rømer
Henning Mortensen

Ikke på valg
Ikke på valg

Formand:

Kim Ferrigno

Modtager genvalg

Jurist:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Medlem:

David Lublin
Jean Jacques
Erik Christiansen
Rene Jensen
Sebastian Djurhuus

Modtager ikke genvalg
?
Modtager genvalg
Modtager genvalg
?

Protestudvalget:
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Referat fra Fodboldmødet 2020.
Ordinær generalforsamling mandag, den 7. december 2020 kl. 18.30 i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20,
2605 Brøndby.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Valg af dirigent
Valg af mødereferent
Valg af stemmeudvalg
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af forretningsorden
Beretning
Godkendelse af rammebudget 2021/2022, samt startgebyrer
Indkomne forslag
Valg
Fremtidigt arbejde

10 fremmødte, heraf 4 gæster. 4 klubber var repræsenteret.
Jan Ludvigsen bød velkommen til fodboldmødet 2020. Særlig velkommen til Kim fra Firmaidræt i
Storkøbenhavn.
Ad. 1

Vale af dirigent

Fodboldudvalget foreslog Forbundssekretær Palle Thomsen, DAI som dirigent. Palle blev valgt.
Palle takkede for valget, og konstaterede at mødet var lovligt indvarslet.
Ad. 2

Vale af mødereferent

Anette Schneider, DAI Region Hovedstaden blev valgt som mødereferent.
Ad. 3

Valg af stemmeudvalg

Nedsættes hvis nødvendigt.
Ad. 4

Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.
Ad. 5

‘ Godkendelse af forretningsorden

Forretningsordenen står på side 7 i det udsendte materiale. Forretningsordenen blev godkendt.
Ad. 6

Beretning

Jan Ludvigsen takkede de fremmødte. Der var d.d. modtaget 2 afbud p.g.a. mulig Corona.
Jan Ludvigsen afgav den mundtlige beretning og sagde:
Fremmødet af foreninger er desværre meget begrænset, hvilket Fodboldudvalget ikke kan beklage nok, idet
den demokratiske proces bliver minimeret til et meget lille antal stemmeberettigede, og det er ikke særligt
motiverende for dem der arbejder frivilligt i udvalget, og slet ikke for foreningerne, som efterfølgende sâ skal
leve med konsekvenserne af de beslutninger der bliver vedtaget pá Idrætsmødet.
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Tendensen til et mindre og mindre antal deltagende foreninger har været tiltagende gennem de sidste 10 år,
men i år er nok det sløjeste antal foreninger som deltager.
Årsagen kan selvfølgelig være Corona krisen, men burde ikke være det, idet Fodboldudvalget netop har sikret,
at mødet kan gennemføres i sikre omgivelser her i Idrættens hus, med rigtig god plads til alle, så vi ikke sidder
for tæt sammen.
Efter dette møde må Fodboldudvalget sætte sig ned og gennemtænke årsagen til foreningernes manglende
interesse for og deltage samt udøve deres demokratiske ret til medbestemmelse i forholdene til afvikling af
vores ellers meget populære fodboldturnering i Region Hovedstaden.
Som konsekvens af Coronakrisen skal jeg også oplyse, at vores Futsal turnering 2020/21 er aflyst, begrundet
i usikkerhed om turneringen overhoved kan gennemføres, og hvis vi evt. skulle komme i gang efter nytår, vil det
blive et ualmindelig sammenpresset program for klubberne, hvilket ikke er optimalt, og det er netop
Fodboldudvalgets fornemmeste opgave, at arrangere turnerings aktivitet som bliver optimalt attraktivt for
vores foreninger.
Jeg vil ikke her på mødet (begrundet i den ringe deltagelse af foreninger), kommentere den i forvejen
udførligt skriftlige beretning, men stiller gerne op til besvarelse af spørgsmål fra jer fremmødte, hvilket jeg
samtidig takker jer for.
Debat:

Jean Jacques, FC Galois — takkede for beretningen og takkede for et fantastisk arbejde der udføres i
udvalget. Jean Jacques spurgte ind til den usportslig opførsel. Har det ikke været så slemt at
fodboldudvalget ikke selv har kunnet klare det?
JL forklarede processen. Fodboldudvalget behandler som 1. instans. Afgørelsen sendes til klubberne, og
ingen har anket afgørelsen. Der har dog været nogle kedelige sager.
Kim, Firmaidræt i Storkøbenhavn spurgte hvordan omkring 5-mands bold. Firmaidrætten forsøgte, men
havde ikke held med det.
JL svarede, at der ikke har været interesse fra klubbernes side til at oprette5-mands hold.
Vedr. huslejeforhøjelsen forklarede JL, at lokalerne i Rønnegade er blevet for store. Ejerskabet er solgt 2
gange indenfor de seneste år. Nu er det en kapitalfond og hele bebyggelsen er renoveret. Markedslejen
blev sat 80.000 kr. op om året. Efter rådføring med advokat, er vi enige med husejer om, at vi er flyttet
inden okt. 2023. Vi håber, at det bliver muligt med lokaler i Grøndal Centret indenfor en rimelig tid.
Egon Baumbach, Fodbolddommerklubben spurgte, om det var ok at vi snakker fremtid? Hvad har I af
forventninger til næste árs turnering? Skal den evt. udskydes, skal den spilles hen over sommeren?
JL svarede, at p.t. mangler halvdelen af tilmeldingerne. Klubberne er tilbageholdende. Udvalget håber, at
vaccine gør, at vi kan komme i gang og få en god turnering fra ca. 1.4.
Palle Thomsen tilføjede, at det ligger DIF meget på sinde at få idrætten i gang igen. Idrætten har været
meget enige og har hele vejen talt med 1 tunge. Men det er vigtigt, at retningslinjerne bliver overholdt.
Jean Jacques, FC Galois spurgte om der har været hold der er blevet trukket pga.. Corona.
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JL svarede nej, der har været spillere der har været ramt. Carsten har været fleksibel og dygtig, og har
formået at flytte de kampe det har drejet sig om. Problemet er, hvis man kommer til at mangle baner. Men
vi har et godt samarbejde med Firmaidrætten og har bl.a. lånt baner af dem.
Jean Jacques spurgte om antallet af dommere er tilfredsstillende?
JL svarede, at der gerne må komme flere dommere.
Kim fortalte, at i firmaidrætten var problemet, at firmaerne ikke ønskede at spillerne deltog i turneringen.
Derfor udgik nogle hold.
Beretningen blev taget til efterretning.
Ad. 7

Godkendelse af rammebudeet 2021/2022. samt startgebyrer

Jan gennemgik det udsendte budget. Der er brugt Iang tid på udarbejdelsen. Se takstbladet — IT afgiften
bliver fremadrettet inkluderet i tilmeldingsafgiften.
Baneafgiften bliver også lagt på tilmeldingsafgiften, men ellers er gebyrer ikke ændret. Baneafgift er ca. 350
kr. og husleje samme, så tilmeldingsafgiften stiger ca. 6-700 kr.
Rammebudgettet blev enstemmigt vedtaget.
Ad. 8

Indkomne forslag

Forslag 01— vedr. § 2.01
Forslaget er en redaktionel ændring.
Forslaget enstemmigt vedtaget.

Forslag 02 -vedr. § 5.10
Jan forklarede forslaget, og sagde at karantæne for 2 gule kort ændres til 1 kamps karantæne.
Forslaget enstemmigt vedtaget.

Forslag 03 - vedr. § 9.04
Jan forklarede forslaget, og sagde at holdkortet skal udfyldes med et minimum af spillere. Det er f.eks. ikke
nok kun at påføre 1 spiller.
Egon Baumbach, Fodbolddommerklubben spurgte, om de elektroniske holdkort har fungeret?
Jan svarede ja, og at der uddeles bøder hvis holdkortet ikke er korrekt udfyldt. Dommerne er velkomne til
at spørge en spiller om navn, og så efterfølgende få fodboldudvalget til at tjekke spilleberettigelse. Der må
f.eks. ikke være professionelle spillere på holdet.
Forslaget enstemmigt vedtaget.
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Forslag 04 - vedr. 13.04
Jan begrundede forslaget, og sagde at slutspil fremover udgår, da det ikke har klubbernes interesse.
Forslaget enstemmigt vedtaget.

Forslag 05 - vedr. betaling for turneringen 2020
Jan begrundede forslaget, og sagde at startgebyret for den ordinære turnering ikke er blevet refunderet.
Der har været faste udgifter der skal dækkes, og det ville give et stort hul i økonomien.
Hvis der først dannes præcedens, så kan det blive et problem fremover.
Forslaget enstemmigt vedtaget.

Ad. 9

Vale

Formand:

Jan F. Ludvigsen, B. Cito blev genvalgt

Medlem:

Anders Carlsen, D.U.S.K blev genvalgt

Medlem:

Steen Rose, L.K. blev genvalgt

Protestudvalg:
Formand:

Kim Ferrigno, Uafhængig blev genvalgt

Jurist:

David Lublin, Uafhængig blev genvalgt

Medlem:

Jean Jacques, FC Galois blev genvalgt

Medlem:

Erik Christiansen, Uafhængig blev genvalgt

Medlem:

Rene Jensen, Uafhængig blev genvalgt.

Ad. 10

Fremtidigt arbejde

Jan Ludvigsen sagde, at udvalget skal til at gå i tænkeboks omkring klubbernes manglende interesse. Vi er
en demokratisk organisation. Vi skal i fodboldudvalget finde nogle løsninger, og vi skal have fat på
klubberne.
Vedr. den fremtidige turnering, så skal tilmeldingerne samles ind. Kun ca. halvdelen har på nuværende
tidspunkt tilmeldt sig, der venter turneringslederen et stort arbejde i den kommende tid. Vi ville ønske at
de øvrige regioner også fik noget fodbold, så der kunne blive regionskampe.
Udvalget er usikre omkring 11-mands turneringen, tvivler om der bliver nok til en turnering, men håber
naturligvis det bedste.
Helt klart, så skal udvalget forsøge at gøre det mere attraktivt.
Kenn spurgte om udvalget havde overvejet street-fodbold?
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JL svarede nej til dette.
Kenn sagde videre, at udvikling kræver dialog med klubberne. Kunne man få flere deltagere i møderne, hvis
det evt. bliver holdt virtuelt?
JL svarede, at der findes et system som vi skal undersøge nærmere. Det er bl.a. stemmeafgivning der skal
sikres.
Palle Thomsen tilføjede, at CSIT's kongres i oktober blev afholdt digitalt. Palle føler sig sikker på, at udvalget
har en god vare til klubberne. Der er gang i studiebold som er Futsal for uddannelsesinstitutioner. Håbet er,
at det kan give flere hold i den ordinære turnering efterfølgende.
Herefter gjorde Palle Thomsen opmærksom på, at Jan blev valgt som formand for udvalget første gang for
40 år siden, og altså i dag fejrer 40-års jubilæum. Palle sagde videre, at det er Jans fortjeneste at
fodbolden er som den er i Hovedstaden. Etableringen af Futsal er også Jans fortjeneste. Alt hvad der sker,
bliver gjort ordentligt. Jan er eksponent for fodbolden.
Herefter takkede Jan for god ro og orden — og afsluttede mødet 19.40.
8. december 2020
Anette Schneider

Palle Thomsen
Dirigent
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