
Referat den 29-06-2021 kl. 19:00 

DBU Bornholm bestyrelsesmøde  

Drøftelse   

1. Bornholms fodbold akademi / NSV    

Bestyrelsen drøftede kort holdninger til en privat aktør på det Bornholmske fodboldlandkort.  

Punktet tages op på kommende møde, aktøren bliver bedt om at fremsende skriftligt oplæg. 

Ligeledes et ønske om en direkte dialog, på kommende bestyrelsesmøde.  

2. Fællestræning U14 piger     

LA fremlagde kort et resume fra dialog med DBU`s U15 pige landstræner. Bestyrelsen ønsker B&U`S 

holdning til evt. fremtidens træningsmiljø.  

3. Halvårsregnskab     

MB fremlagde mundtligt et overblik, her fremgik det at vi økonomisk er meget positivt stillet 

indeværende år. JOHA fremsender nøgletal inden sommerferien.  

4. Bestyrelses seminardag/dage     

Lørdag den 4. september kl. 12:30, administrationen planlægger dagen og sted.  

Bestyrelsen ønsker oplæg fra udvalg, som afspejler fremtidens Bornholmsk fodbold. Herunder 

kommende projekter, nye tiltag og initiativer som bestyrelsen kan behandle.  

Administrationen fremsender også fremtidens set-up.  

5. DBU Bredde Øst Bornholm organisation   

LA fremlagde kort præmissen for fremtidens organisation. De Bornholmske klubber har udtrykt 

ønske om at vælge repræsentanter til en lokal bestyrelse, samt 2. repræsentanter til kommende 

Øst organisation. En til DBU Bredde Øst bestyrelse og en repræsentant til DBU Bredde bestyrelse.  

Klubberne indkaldes til møde tirsdag den 5.oktober.  

 Sager til beslutning  

6. Rejsefonds bestyrelsesmedlem    

DBU Bornholm stiller umiddelbart ingen kandidat til rådighed.  

7. Endelig konstituering bestyrelsen   

B&U – Flemming Bærnthsen – Erik Andersen –  

Dommerudvalg – Knud Arne Rasmussen 

Seniorudvalg – Frank Granlyst – Erik Deichmann  

Næstformand – Erik Andersen  

8.  Konsekvens af Vikings meddelelse     

Bestyrelsen drøftede Vikings skriv til bestyrelsen ved nej tak til oprykning KS-Herre.  

DBU Bornholms bestyrelse finder det ualmindeligt utilstedeligt overfor bornholmsk og 

københavnsk fodbold, at komme med så sen udmelding der bringer alle Bornholmske klubber i 

miskredit.   

Administrationen meddeler DBU København, at Viking frasiger sig oprykning. Af skrivelsen skal det 

fremgå, hvilke konsekvenser det har for Viking fodbold.  

LA kontakter DBU Københavns formand Jesper Gradert med henblik på konsekvenser ved dette 

afbud, her skal afsøge alle muligheder for fremtidens op og nedrykning til KS-Herre. Dette for at 

søge den bedst mulige løsning, i forhold til Bornholmsk fodbolds fremtid.  

Konsekvenser ved Vikings afbud, 

Viking rykkes i serie 1 fra sæson 2021/2022- oprykningsforbud til KS-herre I 3. år. 



Dette også gældende for evt. klubsamarbejder, som f.eks. overbygningsaftaler der måtte være 

under overvejelse.  

Viking tildeles bøde kr. 1500.  

Sager til orientering  

9. Orientering fra administration  

Fremsendt skriftligt, bestyrelsen kvitteret.  

10. Orientering fra udvalg  

ED orienteret om guldnåle indehaverne havde en hyggelig dag,  

11. Evt.  

Jakob Jensen inviteres til Bornholm 18.august, for at berette om DBU`S strategi.  

HJ udtrykte sin bekymring om valgprocedure i forhold til suppleant i DBU Bestyrelse.  

DBU Bornholms bestyrelses afholder møder, 18. august kl. 16:30 og tirsdag den 21. september kl. 

16:30.  

 

Mødet slut 21:18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


