
 

Referat fra DBU Breddes repræsentantskabsmøde 

 

 

 

Mødet blev afholdt den 6. marts 2022 kl. 13.30 på Radisson BLU, Hotel Papirfabrikken, 
Papirfabrikken 12, 8600 Silkeborg.  

 

Der var fremmødt 72 repræsentanter og 6 havde meldt afbud.  

Inden afstemning af pkt. 2 forlod 10 repræsentanter fra DBU København mødet.  

Det betød at der under pkt. 3 skulle være 47 stemmer for kvorum.  

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
 
Bestyrelsen pegede på Peter Schønning, som forsamlingen godkendte.  
Dirigenten konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet, og gik derefter til pkt. 2 
 

2. Mandat til DBU Breddes bestyrelse til indgåelse af ny breddeaftale/strategiaftale med 
DBU. 
  
Bent Clausen motiverede forslaget. Flemming Jensen og Michael Skårup fandt, at det var 
forkert at fremme dette forslag og foreslog i stedet, at lokalunionerne prøvede at opnå 
enighed; de appellerede til, at forslaget ikke blev bragt til afstemning. Derefter 
suspenderede dirigenten mødet, og repræsentanter for DBU Jylland, DBU Sjælland og DBU 
Fyn forlod mødet for en intern drøftelse.  
Efter pausen fastholdt DBU Sjælland, DBU Fyn og DBU Jylland, at man stemte om forslaget. 
Med henblik på en mindelig løsning mellem lokalunionerne foreslog de 3 lokalunioner 
samtidig, at man nedsatte en arbejdsgruppe, der senest 1. maj skulle komme tilbage med 
en fælles løsning om en økonomifordeling. Der måtte efter forslaget ikke deltage nogle af 
de 6 lokalunionsformænd i arbejdsgruppen.  
Dirigenten suspenderede igen mødet, og DBU København og DBU Lolland Falster forlod 
lokalet i en kort periode.  
DBU København kunne fortsat ikke acceptere en afstemning og forlod derefter mødet. DBU 
Lolland Falster bakkede op om forslaget om nedsættelse af en arbejdsgruppe, som Michael 
Skårup fandt, var en fremstrakt hånd.  



Dirigenten gjorde opmærksom på, at nedsættelse af en sådan arbejdsgruppe formelt ikke 
kunne være et beslutningspunkt, men er optaget i referatet til orientering.  
 
Derefter blev forslaget sendt til afstemning med følgende resultat: 
 
Forslaget blev vedtaget med 59 stemmer for. Der var 3, der stemte blankt.  
 
 

3. Forslag 1 ændring af §7 – bilag 2 
Forslaget blev vedtaget med 58 for, mens 4 stemte blankt. 
 

4. Valg i henhold til vedtagelser under punkt 3 på dagsordenen 
Der blev stillet forslag om Bent Clausen som formand for DBU Bredde. Bent Clausen blev 
valgt uden modkandidat. 
Der blev stillet forslag om Jakob Koed som næstformand for DBU Bredde. Jakob Koed blev 
valgt uden modkandidat.  
Der blev stillet forslag om Bjarne Christensen som økonomiansvarlig. Bjarne Christensen 
blev valgt uden modkandidat.  
 

5. Eventuelt 
Michael Skaarup tog ordet og ønskede tillykke til de valgte, som han imidlertid ikke fandt 
var overraskende, samt sagde tak til den afgående formand og næstformand, Lars Albæk 
og Bjarne Christensen.  
Bjarne Christensen takkede ligeledes Lars Albæk for hans store arbejde for DBU Bredde.  

 

 


