
 

 

 

Generalforsamling i KDF  

2016 
 

 

Tid:  Søndag den 20. marts 2016 kl. 10.00 

 

Sted:  Marienlystcentret 

 Windelsvej 138  

5000 Odense C 
Program:   i 

 

Fra kl. 09.45 Ankomst – kaffe, the og rundstykker  

 

Kl. 10.00  Generalforsamling (se vedlagte dagsorden)  

  

Kl. 12.00  Frokost 

 

Kl. 12.45  Temamøde - Reformering af DBU´s politiske struktur 

 

Kl. 14.00 Opsamling og afslutning v/ Jan Borre 

 

 

Tilmelding til Marianne Jessen på maje@faaborgmidtfyn.dk senest lørdag den 12. 

marts 2016. 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   
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Generalforsamling i KDF – 2016 
20. marts – Marienlystcenteret 

 

 

Referat:    

  

1. Valg af dirigent  

Jan Borre byder velkommen og Jesper Raabo bliver valgt, 

som dirigent.  

Jesper Raabo godkender indkaldelsen og dagsordenen i 

henhold til KDF´s vedtægter.   

Der deltager 16 personer, som repræsenterer 8 klubber   

 

2. Formandens beretning  

     Jan Borre afholder sin beretning for året 2015. Beretningen 

vil blive lagt på KDF´s hjemmesiden.  

      Der bliver stillet spørgsmåltegn til kvindedivisionsforenin-

gens indflydelse, gennemslagskraft og synlighed. 

     Der er brug for at der skal ske noget i løbet af det næste år 

for at udvikle kvindeligaen. Der er brug for at finde centrale 

ressourcer, som ikke er en del af de nuværende klubber. 

Det skal være folk, som kun har fokus på markedsføre og 

udvikle ligaen.   

     Ansættelse af en medarbejder med base i fodboldens hus i 

Brøndby, er en del af samarbejdsaftalen med DBU, som har 

1. prioritet i bestyrelsens arbejde, da det er vejen til at 

opfylde de krav og forventninger, der er i klubberne.   



     Der skal overvejes om ”redskaber” der lagt ind over 

kvindefodbolden fra DBU´s side er den rigtige vej at gå, da 

det virker som om at man vil anvende de samme, som på 

herresiden. 

 Kim Kjærhus informerer om, at han har været på studietur i 

Norge og Sverige med fokus på finansiering af deres liga – 

de er nu i den situation, at de ikke i kommende år får de 

samme midler fra TV-aftaler som hidtil.  Kim er meget enig 

i at der skal ske noget centralt i forhold ansættelse af en 

medarbejder til at varetage kvindefodboldens interesser, 

hvilket bestyrelsen arbejde stenhårdt på. 

     Der lyder en lille opsang til klubberne, hvor gode er ”vi” 

selv til at tage del i og ansvar for det videre arbejde. 

     Det er vigtigt, at der er plads til at klubber er forskellige 

både hvad i forhold til økonomi og struktur, træningsind-

sats m.m. således, at der er flere klubber, som kan og vil 

være en del af kvindeligaen.  

     Der stilles spørgsmål til licenskrav og krav om økonomi i 

forhold til de enkelte klubber. Vigtigt at der er folk ansat 

centralt til at forhandle sig til sikre det økonomiske fun-

dament. 

     Der er enighed om, at der skal stilles krav til trænerniveau, 

men det er rammevilkårerne, som der stilles 

spørgsmålstegn ved. 

     Der efterlyses, at der sættes fokus på ligestilling op i DBU´s 

system og at kvindedivisionsforeningen skal sikre at det 

begreb bliver i talesat.   

     Der opfordres til at Kvindedivisionsforeningen bliver 

omdrejningspunkt for at lave dispensation for licenskrav i 

forhold til rammeaftalerne.  

     De midler der er i KUP, er det klubberne kan søge og det 

kan klart diskuteres om de midler svarer til det behov, som 

der er i klubberne og også med det sigte, at klubberne skal 

være selvfinansierende.   



      Formanden opfordrer alle klubberne til at tage kontakt til 

KDF´s bestyrelse og inddrage den i de problematikker, de 

enkelte klubber har i hverdagen.  

     Der er brug for profilering af KDF,så klubberne ved hvad de 

kan bruge KDF til. 

     Beretningen er godkendt. 

                  

        

3. Kvindedivisionsforeningens fremtidige opgaver 

     Dette punkt er en del af referat af punkt 2. 

        

4. Regnskab og budget  

 Revideret regnskab til godkendelse  

John gennemgår regnskabet – som også vil blive lagt 

på hjemmesiden. 

 I forhold til restancer, vil der blive der taget telefonisk 

kontakt til de pågældende klubber. 

Regnskabet godkendes. 

Steffan Jensen fra Fortuna Hjørring overtager 

kassererposten fra John Wals 

 Fastsættelse af kontingent  

Ingen ændring af kontingent    

 Budgettet fremlægges til godkendelse  

Godkendt 

 

5. Behandling af indkomne forslag 

Der er ikke modtaget forslag      

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 3 – 5 i lige år 

 John Walsh på valg – ønsker genvalg -  Valgt 

 Karl Brynningsen på valg – ønsker ikke genvalg 

Peter Wissing fra Greve har henvendt sig og stillet sig til 

rådighed til bestyrelsesarbejde i KDF. Han er valgt. 

 Marianne Jessen på valg – ønsker genvalg - Valgt 

 



7. Valg af revisorer  

     Johnny Jensen, Skovlunde genvælges 

 

8. Eventuelt  

    Odense Q spørger om mulighed for logo på shorts 

    Pokalfinalen evt. afholdes det samme sted centralt år efter 

år. Bestyrelsen har den holdning at det giver et større 

publikumsgrundlag når det er decentralt. 

   Danmarks Radio har vendt sig til DBU ang. placering af 

pokalfinalen, som skal transmittere. Der forslås at finalen 

afholdes i maj måned, forespørgslen er sendt ud til 

klubberne med frist den 20.marts 2016. De klubber, som pt. 

har svaret, er overvejende positive. 

    Der bliver stillet spørgsmål ved de regler og rammer som 

bliver lagt ned over klubberne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Temamøde 

 

Reformering af DBU´s politiske organisation 

 

 
 Præsentation af Louise Høst v/ Mette Bach Kjær 

Mette Bach Kjær byder Louise velkommen  

DBU´s bestyrelse beslutter at medsætte en kommission til at 

indgå i arbejdet om reformering af den politiske struktur.  

 

 Orientering om den politiske kommission v /Louise Høst 

Louise viser den nuværende organisationsplan, som er meget lidt 

gennemsigtig, så det giver god mening i Louise´s hoved, at der 

skal ske en reformering.  

Louise har udøver i knock-down karate og kan godt se en pang-

dang i forhold til elitefodbold, da der er ingen penge i det. 

Hun er ud af en fodboldfamilie, har været politisk aktiv. 

Louise sætter spørgsmål ved rammen i forhold til ny struktur, at 

klubberne skal være i centrum – hun undrer sig over at det ikke 

er fodbolden og eller spillerne er i centrum. 

Louise inviterer deltagerne til at svarer på følgende spørgsmål i 

grupper 

De 3 bedste ting ved DBU  

Opsummering: Børnefodbold, struktur, dækker bredt i samfundet, 

uddannelse 

De 3 værste ting ved DBU:  

Opsummering: Sti-afhængighed, lukket struktur, ikke specifik 

ansvar for pige/kvindefodbold i DBU  

 



Et klart budskab fra Louise er, at breddedelen på pigesiden er 

vores driver. 

De 3 mest nødvendige forandringer i DBU:  

Opsummering: Specifik pige/kvindeorganisation i DBU, færre 

lokalunionerne, større repræsentation i bestyrelsen 

Hvad skal der til for at styrke kvindefodbold: specifik pige/kvinde 

organisation,  

Louise slutter seancen af med en klar opfordring til Kvindedivisi-

onsforeningen om at tage fat i politiske interesseorganisationer og 

være aktive og tage action  

 

Jan Borre runder af dagen af med at sige takke de fremmødte og 

håber, at man fik sagt hvad man ville og lyttet sig til hvad der 

rører sig i klubberne.   

 

 

 

  
                           

 

Ref. 

Marianne Jessen  

 


