
 
 

Generalforsamling i KDF  

2015 

 

 

Tid:  Lørdag den 21. marts 2014 kl. 10.00 

 

Sted:  Idrætshøjskolen Aarhus 

 Vejlby Centervej 53  

8240 Risskov 

  

Program:  

 

Fra 09.45 Ankomst – kaffe, the og rundstykker  

 

10.00  Generalforsamling (se vedlagte dagsorden)  

  

12.00  Frokost 

 

12.45  Temamøde – Dansk Kvindefodbold – udvikling og 

                             struktur (jf. vedlagte) 

 

 Licens- og KUP 2016 – 2020 

 Turneringsstruktur for elitedivisionen, 

1.divison og ungdoms DM 

 

Bestyrelsen vil til temamødet mødet præsentere sit oplæg til debat. 

 

DBU’s bestyrelsesformand Jesper Møller deltager i generalforsamlingen og i det 

efterfølgende temamøde. 

 

Tilmelding til Marianne Jessen på maje@faaborgmidtfyn.dk senest lørdag den 14. 

marts. Anmeldelse af deltagere skal ifølge vedtægterne ske senest 8 dage før 

generalforsamlingen. 2 repræsentanter fra hver klub har stemmeret ved retmæssig 

tilmelding. 

 

Med sportslig hilsen  

KDF’s  bestyrelse    

mailto:maje@faaborgmidtfyn.dk


 
 

Generalforsamling i KDF - 2015 
21. marts – Idrætshøjskolen Aarhus 

 

 

Dagsorden:    

 Kort præsentation af dagens deltagere – 22 deltagere 

1. Valg af dirigent  

K.O. Pedersen er valgt til dirigent – generalforsamlingen er 

lovligt indvarslet 

2. Formandens beretning  

Kim Kjærhus har påtages sig hvervet som fungerende 

formand, da Karl Brynningsen har trukket sig før tid pga. 

sygdom.  

Beretning vedlægges referat.  

Beretning godkendt uden spørgsmål. 

3. Kvindedivisionsforeningens fremtidige opgaver 

På generalforsamlingen i 2014 blev der fremlagt opgaver for 

de kommende år – som det fremgår af beretningen er vi ikke 

nået ret langt med denne proces. 

Mette og Kim har afholdt med DBU formand på baggrund af 

styrkelse af KDF – et meget positivt møde, hvor formanden 

giver udtryk for stor velvilje for kvindefodbolden. Der skal 

afholdes møde mellem DBU og KDF i nærmeste fremtid 

Indgåelse af tv-aftale – starte dialog med Eurosport om at få 

sendetid.  

Der skal ske noget drastisk i forhold KDF hjemmeside. 

I forhold til synliggørelse af KDF er Steen Trolle inviteret til 

at fremlægge oplæg til et samarbejde vedr. Kvindeliga.dk. 

      

4. Regnskab og budget  

 Revideret regnskab til godkendelse  

John gennemgår regnskabet 

Der er desværre en ret stor post i forhold til tab på 

debitorer, som er klubber, der ikke har betalt deres 



 

kontingent af flere årsager bl.a. ophør af 

kvindefodbold. 

Regnskabet godkendes under forudsætning af 

justering af årets resultat.   

Et opdateret regnskabet vil blive sendt rundt til alle 

klubber efterfølgende   

 Fastsættelse af kontingent 

Uændret kontingent, hvilket blev godkendt  

 Budgettet fremlægges til godkendelse  

Budget gennemgås og godkendes  

 

5. Behandling af indkomne forslag 

 Samarbejde Kvindeliga.dk 

(Steen Trolle, Kvindeliga.dk præsenterer samarbejdsoplæg 

på generalforsamlingen) 

     Steen havde forelagt sit oplæg på møde med klubbernes 

kommercielle ledere og efterfølgende haft dialog med 

Kim som repræsenterende KDF. Det blev besluttet, at 

Steen skulle fremlægge sit oplæg for 

generalforsamlingen. 

    Hans ide er kommet på baggrund af, at 3F lukkede sit 

site, og Steen har været ophavsmand til sitet ”Fodbold 

for piger”, som primært dækker eliteungdom og lidt 3F, 

landshold og international fodbold. 

 Det er vigtigt, at nyhedssitet indeholde et mix af prof. 

journalistik og redigerede bidrag fra klubber og frivillige. 

 Der skal være en løbende dækning af såvel 3F ligaen som 

1. div. samt danske spillere i udlandet og udenlandske 

topspillere.  

Steen har lavet 3 modeller:  

Den store model: 108.000 kr. + moms  

Mellemmodellen: 80.000 + moms 



 

Den lille: sporadisk dækning af 3F, klubberne får adgang 

til at lægge stof på kvindeliga.dk, årligt abonnement på 

kr. 1.000 - 2.000 

Der kom forslag om, at mellem modellen kunne være en 

start og så se, hvordan det udvikler sig. 

Det blev pointeret, at kvindefodbolden skal ”turde” at 

bringe de historier, som også er kritiske og negative – der 

er en klar tendens til at være for ”pæne” overfor 

hinanden og i medierne, og derved er der en manglende 

interesse for at læse om, hvad der sker i klubberne og 

generelt i kvindefodbolden. 

KDF’s bestyrelse efterlyser ”grønt lys” til at arbejde 

videre med Steen og kvindeliga.dk i KDF regi.  Der var 

enighed på generalforsamlingen om, at der skulle 

arbejde videre med projektet. I givet fald KDF skal indgå 

som partner, skal der indkaldes til en ekstraordinær 

generalforsamling. 

   

6. Valg af formand - i ulige år 

     Jan Borre, Brøndbyernes IF opstiller - valgt 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer – 3 i ulige år 

    Mette Back Kjær, Fortune, Jesper Raabo, Skovbakken og 

Kim Kjærhus, Kolding Q er valgt 

8. Valg af revisorer  

     Johnny Jensen, BSF er valgt 

9. Eventuelt  

     Intet 
 


