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MTP, København, d.26. januar2013

Referat af Vinterm øde 20L3

Lørdag d.26. jantar 2013 kl. 10:00 aftroldtes Vintermøde for generalforsamlingen i Divisionsfor-
eningen på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager Boulevard '10,2300 København S.

Forud for Vintermødet blev der aftroldt valgmøder for hhv. Superligaklubbeme, 1. og2. divisions-
klubberne med henblik på valg af repræsentanter og suppleanter til DBU's bestyrelse. Følgende
repræsentanter og suppleanter blev valgt:

I henhold til DBU's love indtrådte Divisionsforeningens formand Thomas Christensen fra OB i
DBU's bestyrelse.

Blandt Superligaklubberne blev Benny Olsen fra F.C. København genvalgt, og Teddy pedersen fra
Sønderjyske blev valgt ind efter at Per Bjene gaard fraBrøndby IF havde valgt ikke at genopstille.

Blandt l. og2. divisionsklubberne blev Niels Kruse fra FC Fredericia og Jens Jørgen Møller Niel-
sen fra Hjøning genvalgt.

På suppleantposterne blev følgende personer valgt ind: For formand Thomas Christensen, Jøm
Kønig, HIK; for Teddy Pedersen, Allan K. Pedersen, FC Nordsjælland; for Benny Olsen, Morten
Jensen, Viborg FF; for Niels Kruse, Ville Ebbesen, HB Køge; og for Jens Jørgen Møller Nielsen,
Søren Lund,81908

På valgmødetne enedes klubberne desuden om rækkernes indstillinger af repræsentanter til DBU,s
Udvalg for Professional Fodbold under forudsætning af, at den under pkt. 3 b foreslåede model for
valg til og sammensætning af DBU's Udvalg for Professionel Fodbold blev vedtaget. Repræsentan-
terne fremgår af valget under pkt. 4 b.

Herunder følger referat i henhold til dagsordenen fremsendt d. 1 1 . januar 20 1 3 :
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Ad pkt. 1: Valg af dirigent

Divisionsforeningens formand Thomas Christensen bød velkommen til Vintermødet, og foreslog
på bestyrelsens vegne Gert Eg som dirigent.

Gert Eg takkede for valget, hvorefter han uden indvendinger konstaterede, at vintermødet var lov-
ligt forsamlet i henhold til foreningens vedtægter. Herefter blev der foretaget navneopråb og det
kunne konstateres, at 43 ud af 56 medlemsklubber var fremmødt.

Ad pkt. 2: Divisionsforeningens aktiviteter i efteråret 2012

Divisionsforeningens bestyrelse aflagde beretning for efteråret i Divisionsforeningen ved formand
Thomas Christensen.

Der var ingen bemærkninger til beretningen.

Ad pkt.3 a: Forslag til DBU's repræsentantskab

Ændringsforslagene til DBU's repræsentantskab, som skal til afstemning på repræsentantskabsmø-
detlørdag d. 2. marts i Odense, blev gennemgået af Claus Thomsen fra Divisionsforeningen:

Forslag til ændring af lovene i DBU

Forslag 1 fra DBU's besQrelse: Om ændring i turneringsordningerfor Kvinde-DM og Kvinde-DS
for at opnå en tilpasning til licenssystemetfor Kvinde-DM

Ingen kommentarer.

Forslag 2 fra DBU's bestyrelse: Fratrælming af point ved rekonstruktionsbehandling eller konkurs
s amt ved stadfæs tels e af rekonstruhionsforsl ag.

Der er tale om en ændring af fratrækningen af point, således at der fratrækkes 6 point ved begæ-
ring, og 3 point ved selve stadfæstelsen. Reelt er stadfæstelse en nødvendig følge af begæringen,
hvorfor der under alle omstændigheder fratrækkes 9 point.
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Forslag 3 fra DBU's bestyrelse: Udvidelse af området, hvor $ 33.1 * 33.8 finder anvendelse (hvor
overby gning har taget moderklub b ens sports lige placering).

Ingen kommentarer.

Ad pkt.3 b: Øvrige forslag

Forslag I fra Divisionsforeningens bestyrelse; sammensætning og valg af Divisionsforeningens
repræsentanter i DBU's Udvalgfor Professionel Fodbold.

Thomas Christensen motiverede bestyrelsens forslag, og forklarede at bestyrelsen med den nye
model ønskede dels at sikre udvalgets forankring i Divisionsforeningens bestyrelse, og dels give
mulighed for at klubberne kan vælge repræsentanter ind i udvalget. Der foreslås en model, hvor:

o Divisionsforeningens til enhver tid værende formand og næstformand i bestyrelsen er fødte
medlemmer af DBU's Udvalg for Professionel Fodbold.

o 2 repræsentanter vælges af og blandt Superligaklubberne.

. 1 repræsentant vælges af og blandt 1. divisionsklubberne.

r 1 observatør vælges af og blandt 2. divisionsklubberne.

I henhold til DBU's love vælges alle fem medlemmer for 1 år ad gangen, og af og blandt klubber
med tilladelse til at drive kontraktfodbold.

Gert Eg satte derefter forslaget til afstemning. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ad pkt. 4: Indstilling I valgtil DBUos organer, herunder

a. DBU's bestyrelse

Se ovenfor.

b. Udvalg

DBU's Udvalg for Professionel Fodbold:

I henhold til den netop vedtagne model blev følgende repræsentanter valgt:

Divisionsforeningens til enhver tid værende formand og næstformand er fødte medlemmer i udval-
get, hvorfor Thomas Christensen og Allan K. Pedersen automatisk er medlem af udvalget.
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Blandt Superligaklubberne blev Claus Christensen fra Silkeborg IF genvalgt og Anders Hørsholt
fra F.C. København valgt.

Blandt 1. divisionsklubberne blev Morten Jensen genvalgt.

Blandt 2. divisionsklubberne blev Jørn Kønig valgt som observatør.

DBU's Programgruppe:

Til programgruppen blev følgende repræsentanter valgt:

l) Benny Olsen, F.C. København og

2) Jøm Kønig, HIK, blev genvalgt, imens

3) Henrik Ravn, AC Horsens, blev valgt som afløser for Lynge Jacobsen, AaB

DBU's Disciplinærudvalg:

Til disciplinærudvalget blev følgende repræsentanter genvalgt:

1) Kim Madsen, Brønshøj

2) Jesper Hansen, AC Horsens

3) Jørgen Jensen, Esbjerg fB

Ad pkt.5: Eventuelt

Gert Eg konstaterede, at der ikke var emner til punktet, hvorefter han takkede afog overlod ordet
til foreningens formand Thomas Christensen.

Thomas Christensen takkede på den samlede bestyrelses vegne for god ro og orden. Herefter kon-
staterede Thomas Christensen den formelle del af generalforsamlingen for afsluttet.
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Indlæg

Efter den formelle del af dagsordenen var følgende fire emner på programmet, hvor første emne
var en præsentation af den nye aftale om nationalt kompensationssystem med lokalunionerne. En
aftale, som med præsentationen trådte i kraft.

1. Aftale om nationalt kompensationssystem v/ Claus Thomsen, Divisionsforeningen.

2. Træneruddannelse og sammenhængskraft mellem bredde og elite v/ Peter Rudbæk, DBU
Udvikling.

3. Nordisk forslag til format og access list til UEFA Champions League og UEFA Europa
League 2015-2018 v/ Claus Thomsen, Divisionsforeningen.

4. Bedre baner - lancering af banestandard v/ Nick Smith, Proleisure.

Tiltrådt den

Thomas Christensen

t1 l" i'L
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Torbggoldenho€-

Claus Christensen
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