Referat 11 – 05- 2020
1- Åbning af Corona-træning
BRK har udarbejdet en skrivelse, som er tilgået vores medlemsklubber. LA understregede, at det er
klubbernes ansvar at overholde de restriktioner, som er udstedt.
En enkelt klub har henvendt sig omkring de anbefalede retningslinjer fra DBU, som ikke
nødvendigvis harmonerer med sundhedsmyndighedernes anbefalinger. DBU`s anbefalinger er
udarbejdet for at tage mest muligt hensyn til forhindring af smitte, og derfor er de en stramning af
de retningslinjer, som sundhedsmyndighederne har udsendt.
2- Lokal turnering i foråret
Bestyrelsen var enige om at annullere turneringen 2019/2020. Der findes ingen op- og nedrykker,
og der kåres ingen vindere.
Sydbank Pokalen afventer situationen. Hvis det er muligt at afvikle kampe efter 8. juni sættes
turneringen i gang. Alternativt afvikles den i august, og hvis ingen af de forudsætninger er til stede,
vil det øverst rangerede Bornholmske hold indtræde i den landsdækkende pokalturnering.
3- Planer efter den 8. juni
U6 & U8 børnestævner afventer udviklingen omkring Corona. Der kan blive tale om ét
børnestævne, hvis det bliver muligt.
U10 til og med herre- og kvinderækken tilbydes fleksibel turneringsbold, hvor de enkelte klubber
indtræder, når de er parate. En kamp pr. uge. Dette tilbydes som et alternativ, hvis det bliver
muligt i forhold til sundhedsmyndighedernes retningslinjer.
Administrationen udsender forespørgsel til klubberne, om der er en interesse.
Elite Bornholms hold deltager ikke i eventuelle kampe i foråret.
KS-herrer afventer endelig afklaring fra DBU København.
4- Reformproces, nye datoer
LA orienterede om tidsplanen for reformprocessen, som nu var blevet skubbet igen på grund
Corona-krisen. De ekstraordinære delegeret-/repræsentantskabsmøder i de enkelte lokalunioner
indkaldes til afholdelse i september måned. Bestyrelsen var enige om at indkalde til ekstraordinært
repræsentantskabsmøde søndag den 27. september.
Bestyrelsen drøftede muligheden for at indsætte en person i en ØST-reform-arbejdsgruppen, som
skal udarbejde retningslinjer og arbejdsbeskrivelser for kommende bestyrelsesmedlemmer af en
evt. kommende DBU ØST-bestyrelse. Administrationen kontakter to personer, for at høre om deres
eventuelle interesse for at deltage i arbejdsgruppen. Sidste frist for navne er 28. maj.
5- Orientering fra kontoret
Høringssvar omkring turneringen 20/21 vedrørende seniorrækkerne til klubberne. Seniorudvalget
arbejder på opgaven.

Klubrådgiver Janni Andreassen har opsagt sin stilling med udgangen af maj måned.
Administrationen anbefaler, at en nyansættelse vil tage udgangspunkt med opstart i ultimo august.
Bestyrelsen bakkede op.

6- BK Bornholm 2020 overbygningsaftale
Et flertal i bestyrelsen godkendte overbygningsaftalen for etablering af et fælles bornholmsk
Kvinde-seniorhold, og administrationen videreformidler aftalen om optagelse i KS-Kvinderækken til
DBU København fra august 2020. Afventer svar.
7- Evt.
HJ efterlyste en afklaring omkring afholdelse af fodboldskole. LA oplyste, at en afklaring vil komme
omkring 15. maj.
FB orienterede om høringssvar til futsal, som skal være indsendt senest august.
RS orienterede om, at der tilmelding til et online dommerkursus.
Næste bestyrelsesmøde er den 9. juni. Kl. 17:00.

