Referat af Generalforsamling for Kvindedivisionsforeningen /
Marienlystcentret i Odense – søndag 19. marts 2017.

Tilstede var:
På forhånd tilmeldte, stemmeberettigede medlemmer af KDF; Brøndby, BSF, FB, Fortuna, Greve,
Herlufsholm, Kolding, Skovbakken, Sundby, Varde, Vildbjerg og VSK. Desuden repræsentanter fra DBU.
-

Punkt 1. - Formand Jan Borre / Brøndby bød velkommen.

-

Til dirigent foreslog bestyrelsen Henrik Andersen, som takkede ja til opgaven.

-

Dirigenten konstaterede at GF var lovligt indkaldt og at GF var beslutningsdygtig.

-

Alle tilstedeværende præsenterede sig ved navn, klub og funktion.

-

Punkt 2. Formandens beretning herunder årets resultater / højdepunkter;
+ Historisk samarbejdsaftale med DBU (om udvikling af dansk kvindefodbold på eliteniveau)
forhandlet på plads og forventes underskrevet snarest.
+ Forretningsplan for KDF.
+ 2-årig dommeraftale.
+ Stormøde afholdt januar 2017.
+ Ny turneringsstruktur 3F med mere interessant slutspil.
+ KDF´s hjemmeside vil, efter berettiget kritik fra medlemmerne, blive opdateret så snart
samarbejdsaftalen med DBU er på plads
+ Formanden efterlyste mere respons fra medlemmerne på mailudsendinger.
+ Dialogen med 1. divisionsklubberne udvides på sigt bl.a. via nyt CRM system (Peter Wissing /
Greve) herunder deling af ”gode historier” til gensidig inspiration.
+ Diverse info: Kvindekommission er sat i søen / spillerforeningen er pro-aktiv i forhold til spillerne i
klubberne / årets resultat i 3F og pokalen, samt U17 / internationalt: landsholdskvalifikation til
EM i Holland samt Brøndby og Fortuna Champions League.
+ Stefan fra Fortuna styrer KDF´s regnskab, således at vi bl.a. får kontingenterne i hus.
+ KDF ønsker at ansætte en fast tilknyttet projektleder med deraf følgende mulig
kontingentforhøjelse.
KDF´s umiddelbart forestående opgaver. samarbejdsaftale med DBU, businessplan / projektleder,
gerne udvide aktiviteterne med ad hoc arbejdsgrupper til konkrete arbejdsopgaver.
Formanden takkede alle der har deltaget aktivt i arbejdet i og for KDF.
Opfordring fra Lars / Herlufsholm om bedre koordinering af adressekartotek i forhold til
udsendinger, således at alle relevante personer får info – taget til efterrettning.
Mads / FB: Hvor findes KDF´s målsætningerne? Svar; på hjemmesiden.

Bemærkning fra Jesper Raabo / Skovbakken; Hvad synes deltagerne om Stormødet?
Mads efterlyste oget ere o det sportslige…
Mette Bach / Fortuna gjorde opmærksom på, at hvis man ikke har det sportslige med, så er det
svært at motivere trænerne til at deltage. Formålet var at klubberne var repræsenteret på begge
fronter; både omkring det sportslige OG det administrative.
Maria Greve / Skovbakken - VSK: foreslog at lægge Stormødet samtidigt med GF, for at man ikke
skal rejse to gange. Efterlyste ere sportsligt i dhold… Ko ceptet var ellers godt. Jan Borre forslog
at bruge et licensmøde til at kombinere med GF.
John Walsh / BSF mente at ambitionerne for mødet var for højt, hvilket betød at der ikke var tid til
at komme til bunds i de udstukne emner med spørgsmål og svar.
Steen Klingenberg / DBU mente, at årsagen til dette var, at man ikke havde mødtes i lang tid, men
forstod at man skal ændre lidt på formen til næste gang.
Rene / beklagede også, at man havde åbnet for interessante temaer, men at man alt for hurtigt
lukkede dem igen, bl.a. temaet om U19 spillere i ligaregi, hvilket kunne virke lidt uforløst.
Mette Bach fortalte, at meningen var ikke at komme til bunds, men i første omgang at præsentere
et emne.
Maria Greve mente, at det var vigtigt og interessant at blive introduceret for
organisationsstrukturen med bl.a. diverse arbejdsgrupper.
Opsummering: tiden var for knap.
Steen Klingenberg bekræftede at vi i henhold til 2016/2020 planen skal mødes mindst én gang om
året og at man derfor gentager succesen med Stormødet i 2018.
John Walsh opfordrede til at klubberne svarer på høringsspørgsmål til DBU.
-

Punkt 3. – KDF´s fremtidige opgaver:
Hvad vil vi med 3F og 1. divisions? Strategi skal udarbejdes med klubberne - program fremlægges
efter frokosten.
Jesper / Skovbakken: ville gerne vide om DBU / Kvindeelite vil bruge Kvinde-EM i Holland
markedsføringsmæssigt?
Mette Bachs korte svar var: ”JA, det ville dumt andet”.
Lars / Herlufsholm: efterlyste netværksdeling som f.eks. omkring deres egen succesfulde
partnerskabsaftale med kommunen. Her henvises til tidligere info om deling af ”gode historier” –
disse vil fremover blive delt via CRM-systemet.
Kim / KoldingQ: meddelte, at f.eks. de kommercielle ledere fra 3F jævnligt mødes og også gerne
deler gode ideer.
Mads / FB: vil se frem til at få flere informationer og gode ideer til at udvikle klubben.
Steen Klingenberg: omtalte arbejdsgruppen ”Begyndende fokus på 1. division”, som mødes første
gang i starten af april med deltagelse af flere repræsentanter fra 1. divisionsklubberne.

-

Punkt 4. – regnskab 2016 / budget 2017 ved John Walsh
Indtægter udelukkende via kontingenter.
Udgifter typisk almindelig drift; telefon, transport, mødeudgifter samt driftstilskud til Kvindeliga.dk
Egenkapital pr. ultimo 2016 kr. 279.703,-.
Budget: indtægter kr. 81.000,- / udgifter kr. 46.400,- = forventet overskud kr. 34.600,-. Business
planen med en fastansat projektleder er foreløbigt IKKE implementeret i budgettet for 2017. Dette

vil i givet fald ændre et forventet overskud på kr. + 34.600,- til et underskud på kr. – 115.400,-.
Vores andel af investeringen første år er kr. 150.000,-, som vi bruger af vores opsparede
egenkapital. Når businessplanen ligger fast, vurderes i forhold til evt. kontingentforhøjelse.
-

Punkt 5. – der er ingen indkomne forslag.

-

Punkt 6. – Jan Borre genvalgt som formand.

-

Punkt 8. - Johnny Jensen / BSF genvalgt som revisor.

-

Punkt 9. - Eventuelt

Punkt 7. – Kim Kjærhus, Jesper Raabo og Mette Bach Raabo genvalgt som bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsen vil gerne udvide antallet med et medlem fra en 1.divisionsklub VEST. Hvis ingen findes
vil Mads fra FB gerne overveje at gå ind i arbejdet. Det ville dog være mest hensigtsmæssigt, hvis 1.
divisionsklubberne fra VEST ville være repræsenteret med én fra deres egen kreds.

Steen Klingenberg informerede om aftaler indgået med bold.dk og Mediano 3F liga – vigtigt at klubberne
bakker op med løbende opdateringer. Det blev fremhævet, at der med behagelig overraskelse var
medieopmærksomhed bl.a. fra DR omkring pokalkvartfinalen mellem Sundby og Varde.
Lars / Herlufsholm: hvor skal vi sende info om kampe hen?
Jan: om Kvindekommissionen og Lykke Friis som lidt provokerende har spurgt klubber: ”Vil I rent faktisk
dette her?”
Jesper havde forberedt et indlæg om det kommercielle aspekt og kvindefodbold som ”produkt”. Det
handler rigtigt meget om, HVOR og under hvilke omstændigheder at kampene afvikles. Jesper sidder som
formand i en arbejdsgruppe under DBU´s Vision 2020, med den opgave, at forbedre/udvikle de stadions,
hvor der spilles 3F i Kvindeligaen. Han efterlyser gode ideer, succeshistorier og personer, der vil indgå i
arbejdsgrupper. Det kan være klubfolk, men også eksterne fagfolk. Jesper kan kontaktes på mobil 20 82 70
98.
John Walsh: forbedre oplevelsen af at gå til kvindefodbold. Vi skal udvikle produktet både udenfor og
indenfor kridtstregen.
Maria Greve: gjorde opmærksom på, at hendes klub bliver den første, som har et hold både i 3F og i 1.
division (Skovbakken / VSK). Hun ville gerne vide, hvad det ville betyde i forhold til kontingent og antal
stemmer i KDF?

DIRIGENTEN takkede for god ro og orden og ophævede generalforsamlingen.
Formand Jan Borre takkede Henrik Andersen for indsatsen.

