
Dagsorden den 25-11-2020 kl. 17:00  

DBU Bornholm bestyrelsesmøde  

Drøftelse   

1. Status Elite Bornholm    

EA orienterede kort om processen i Talent- og Eliteudvalget hen mod etablering af en ny 

overbygningsaftale mellem klubberne, som skal afløse den nuværende Elite Bornholm-

overbygningsaftale.  

Der er taget hånd om alle afgørende funktioner, og der indkaldes til møde med alle øens klubber i 

løbet af februar 2021. Dette for at sikre samhørighed, og at alle elementer i en samarbejds-

/overbygningsaftale er rettidig udfyldt.  

Bestyrelsen enige om at opkræve klubberne for kontingent 2021 til Elite Bornholm i henhold til den 

nuværende overbygningsaftale. Dette skal ses som en håndsrækning fra DBU Bornholm til 

klubbernes kommende overbygningsarbejde, der forventes at kunne træde i kraft fra 1/7 2021.  

LA gjorde, i lyset af en kommende ny overbygningsaftale, opmærksom på behovet for en ændring i 

DBU Bornholms økonomiregulativ til det kommende repræsentantskabsmøde. 

EA nævnte også, at udvalget kort havde drøftet behovet for et rejsende pigehold, og vil naturligvis 

altid byde et sådan hold velkommen. Dette forudsat at grundlaget var til stede, både sportsligt og 

turneringsmæssigt. Udvalget kunne dog se en stor fordel i, at overbygningssamarbejdet BK 

Bornholm tog ansvaret for et rejsende pigehold, hvorved pige-/kvindesamarbejdet var samlet i én 

organisation.  

LA gjorde opmærksom på at de samme klubber var med i begge samarbejds-/overbygningsaftaler.  

Bestyrelsen enige om nøje at følge udviklingen, i forhold til hvad klubberne måtte ønske i forhold til 

det fremtidige ejerskab af et rejsende pigehold.  

2. Budget 2021 – 2. behandling   

Bestyrelsen enige om at godkende budget 2021, med et mindre underskud.  

LA vil kontakte DBU vedr. rejsetilskud til KS-kvinder fra 1/7 2021, så de ligestilles med øvrige 

rejsende seniorhold fra Bornholm. Dette for at sikre et korrekt budget for 2021.  

Bestyrelsen besluttede at fortsætte driften af kunstgræsbanen i Rønne i 2021. LA vil bringe ønsket 

om overdragelse af kunstgræsbanen til BRK op i forbindelse med VFA.  

3. Regnskab 2020      

JOHA havde udarbejdet et kort statusskriv. En del hensættelser til 2021, grundet manglende 

rejseaktiviteter i 2020. Regnskabet ser lige nu ud til at balancere lige omkring 0. kr.  

4. Repræsentantskabsmøde DBU Bornholm 2021   

Åkirkeby er vært for mødet, og klubberne inviteres kl. 17:00 til let spisning. Mødet startes kl. 19:00.  

FG modtager genvalg, HJ modtager genvalg. ED modtager genvalg. EA modtager ikke genvalg. 

Til DBU’s Repræsentantskab for perioden 1/1-31/12 2021 indstilles LA, FB og HJ. 

 Sager til beslutning  

5. Referat fra møde 28-10-2020 til godkendelse 

Godkendt   

6. Høringssvar børnestrategi    

Godkendt, med FB-kommentar  

7. Endeligt reformoplæg nyt DBU Bredde ØST    

Godkendt, efter en længere debat.  



Klubberne inviteres til informationsmøde 12. januar 2021. Klubberne vil modtage en kort 

orientering, med fordele og ulemper samt henvisning til nyoprettet www. hvor udførlig information 

vil kunne indhentes.  

8. Årets 

A) Klub 

B) Leder 

C) Aktivitet 

D) Bent Nielsens dommerlegat; indstilles af DBU dommerudvalg   

   

Sager til orientering  

9. Orientering fra administration 

Indkøb af ny trailer til børnestævner, fonde ansøgt.  

10. Orientering fra udvalg  

B&U afholdt møde omkring Corona situationen, enighed om aflysning grundet BRK`S opfordring.  

11. Evt.  

 

Tilstede – Lars Albæk (LA), Erik Andersen (EA), Frank Granlyst (FG), Erik Deichmann (ED) 

Teams – Flemming Bærnthsen (FB)  

Afbud – Ronni Svendsen og Henning Jensen  

 


