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Drøftelse
1. Høringssvar oplæg
A- Børnestrategi
Bestyrelsen drøftede kort strategien, og enige om at administrationen arbejder videre med
høringssvar. Her var enighed op 1. udkast var meget gennemarbejdet og afspejlede
bestyrelsens holdning. Bestyrelsen godkender endeligt høringssvaret på kommende møde den
25. november.
B- Kvinde turneringsstruktur
Bestyrelsen enige om administrationen udarbejder færdigt oplæg, som sendes til
kvindeeliteudvalget.
2. Budget 2021
Joha gennemgik budget 2021.
Bestyrelsen havde en debat om hvordan man ser 2021, set i lyset af eventuelt kommende reform.
Der var en debat om kommende N1. niveau, men LA oplyste at der ikke var truffet nogen
økonomisk beslutning.
Administrationen udarbejder færdigt budget, til kommende bestyrelsesmøde.
3. Corona situationen
Administrationen aflyste 1. børnestævne, for at sikre et overblik og en ordentlig afvikling.
Bestyrelse enige om at aktiviteten er vigtig, og at den afvikles med mindst mulig gene for de aktive.
Administrationen vil i kommende uger, sikre afvikling af indendørsstævner efter de retningslinjer
som måtte komme.
Kontoret vil være lukket fremadrettet
4. Reform
LA orienterede om økonomiaftalen i øst som var tilsendt bestyrelsen, bestyrelsen enige om at
tiltræde aftalen.
Arbejdsgrupper sættes i gang, og i en ny gruppe omkring dommere forespørges RS samt formanden
Holger Hansen fra BFK. HJ er med som observatør fra bestyrelsen.
FB indtræder i gruppen omkring N2-N3.
HJ & Joha er med i økonomigruppen
5. Turneringsreglement 2021/2022
Joha fremlagde et par ændringsforslag på vegne af administrationen.
Bestyrelsen ønsker at B&U behandler det fremsendte forslag, da der især var tale om dispensations
regler for ungdom. Forslaget fremsendes også til SU for evt. bemærkninger.
Sager til beslutning
6. Bornholms Brand arena
Bestyrelsen enige om at BRK bør overtage driften af banen senest 1.januar 2022.
Bestyrelsen savner en klar udmelding fra BRK. Bestyrelsen enige om i tilfældet af BRK forsat ikke
ønsker at drifte, skal alle Bornholmske klubber spørges om de ønsker at overtage den.
Administration vil til kommende bestyrelsesmøde komme med et par oplæg.
Bestyrelsen enige om at IVK under BRK, skal inddrages i processen.
7. Repræsentantskabsmøde 2021
Bestyrelsen enige om 3. februar 2021, administration finder lokation for afholdelse.
EA og ED ønsker ikke at genopstille til bestyrelsen.

8. Klubhenvendelse
A-BK Bornholm
Bestyrelsen enige om at henvendelsen ikke kan efterkommes. Her fandt flere medlemmer
ansøgning meget let formuleret. Administrationen fik til opgave at sende afslag, samt at gøre
opmærksom på at der modtages penge fra rejsefonden i foråret 2021.
B-RIK
Bestyrelsen behandlede kort henvendelsen fra et par af deres pige trænere med et ønske om at
debattere DBU Bornholms bestyrelses holdning til brug af pige spillere m.m.
Da administrationen ikke kunne svare på om det var Riks bestyrelses holdning som de ønskede at
drøfte med bestyrelsen blev henvendelse afvist. Administrationen kontakter dem, her skal det også
fremgå at evt. protester i DBU Bornholms turneringen kun behandles, hvis de fremsendes skriftligt
underskrevet af fodbold formand samt at der i øvrigt er indbetalt protest gebyr.
Sager til orientering
9. Orientering fra administration
Tema møde med klubrådgiver omkring evt. kommende DBU Børneklub.
Mange henvendelser omkring Corona politik.
En del mødeaktivitet online pt.
10. Talent & Elite udvalg status
EA redegjorde kort for licens opfølgningsmøde.
Overdragelsen af Elite Bornholm er i proces, og flere klubberne er sammen om at løfte opgaverne.
En enkelt person fra udvalget har trukket sig.
11. Orientering fra udvalg
FB orienterede om afholdt møde i B&U, her fokus på børnestrategi.
FG orienterede om SU møde, her er Max Petersen indtrådt i udvalget.
HJ orienterede om arbejdet i frivillighedsgruppen herunder folkemødet.
12. Evt.
FG kommenterede kort sponsorarbejdet.

Tilstede – Lars Albæk (LA), Erik Andersen EA), Flemming Bærnthsen (FB), Frank Granlyst (FG), Erik
Deichmann (ED) Henning Jensen (HJ)
Afbud – Ronni Svendsen

