Referat bestyrelsesmøde 18-08-2020
Sager til beslutning.
1. Reform i DBU Bredde, herunder benævnte arbejdsgrupper.
-

Kompetenceprofiler niv. 1-bestyrelse og ØST-bestyrelse (her har vi tidligere indmeldt Annette
Hansen fra ØIF)

-

Økonomi- Jens Ole Hansen

-

Turneringer- Morten Blem

-

Niveau 3 (klubnetværk/lokalt niveau, lokal bestyrelse, mv.) LA-HJ

LA redegjorde for beslutningen om den indgåede økonomiaftale pr. 1. januar. LA har en klar forventning til
at DBU Bornholm har samme aktivitetsniveau og kontor i den nye aftale.
Bestyrelsen besluttede følgende, administrationen har 1. udkast til budget 2021 klar til kommende
bestyrelsesmøde.
Sager til drøftelse.
2. Velfærdsalliance med DBU og Bornholms regionskommune
LA gennemgik kort den nye aftale, indgået med BRK. LA efterspurgte forankring fra udvalgene.
FB orienterede om ungdomsskolen henvendelse, samt indgåede aftale med Dansk skole idræt.
3. Mødekalender efterår 2020
Onsdag den 23.september, 28.oktober, 25.november. Besøg fra DBU den 25. november, om muligt.
4. Udvikling af Bornholmsk fodbold/opfølgning licens møde
EA skitserede kort mødets indhold, og en opfølgning.
Bestyrelsen vil indkalde til et møde med interesserede klubber inden den 7. september 2020.
Administrationen udarbejder indbydelse, LA- EA er tovholder.
Bestyrelsen godkendte formelt turneringsbestemmelserne omkring senior fodbold.
EA ønskede fremadrettet evt. høringssvar tilsendt bestyrelsen, og fagudvalg.
5. Nye faggrupper 2021
LA ridsede kort op, tankerne om nye fagudvalg. EA anbefalede at de nye faggrupper kun træder i
kraft ved repræsentantskabsmøde 2021. Faggrupperne tilrettes på bestyrelsesmøde i november, så
klubberne orienteres.
Sager til orientering
6. Kommende IT-gebyr
MB orienterede kort om kommende IT-prisstigninger
7. Op/nedryknings regler KS-Herre
MB orienterede kort om status pt.
8. Orientering fra administrationen
MB- gav en kort orientering om livets gang på kontoret

9. Orientering fra udvalg
SU havde fremsendt skriftligt, FB gav en kort orientering fra B&U, EA gav en kort orientering om
T&E
10. Evt.
Pokalfinalen tirsdag den 25. august 2020.
Invitation til guldnåle,
Administrationen fik til opgave, at informere de lokale fodbolddommere om løbetest skal
effektueres inden 1. september hvis man ønsker at dømme KS.

