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Referat 26.maj 2021 DBU Bornholms repræsentantskabsmøde i  

Aakirkeby hallerne.  
 
Formand Lars Albæk bød velkommen, og glædede sig over at det igen var muligt at samles.  

1. Valg af dirigent 
• Bestyrelsen foreslog advokat Sisse Riis-Hansen som blev valgt.  

• Sisse Riis-Hansen konstaterede at repræsentantskabet var rettidig indkaldt, og 

dermed beslutningsdygtigt. 
• Tilstede var 23 stemmeberettigede, repræsenteret af 10. medlemsklubber. 

• Som stemmetæller blev Kent Mortensen og Benny Pedersen valgt. 

 

2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 
Lars Albæk fremlagde mundtlig beretning for 4. gang.  

Lars Albæk markerede frivilligheden, børnefodboldens betydning for fremtidens 

fodbold på øen, vigtigheden af at uddanne træner og ledere, og dermed at udvikle 

hele Bornholmsk fodbold. Samarbejde og dialog mellem klubberne er vejen frem, og 

pige/kvindefodbolden er en vigtig del af at skabe de rette miljøer og vækst i klubberne 

I horisonten venter en mangel på bornholmske fodbolddommere, og klubberne på 

Bornholm skal til at tage situationen alvorligt. Velfærdsalliance med BRK er en 

samarbejdsaftale, som netop er ved at blive forlænget. BRK og DBU Bornholm er 

enige om en ny 4-årig aftale fra 2021-2025.  

Kunstgræsbanen i Rønne, til en politisk genforhandling. DBU Bredde Øst har 

accepteret, at banens fremtid godt kan ligge i DBU Bredde ifølge Lars Albæk og 

formand Jakob Koed fra DBU Sjælland.   

Lars afsluttede beretningen. 

 

• Ingen spørgsmål til beretningen. 

• Dirigenten konkluderede, at bestyrelsens beretning er godkendt. 

 
3. Regnskab til godkendelse 

Seniorrådgiver Jens Ole Hansen fremlagde 2020-regnskabet. Regnskabet var fremlagt 

den 20. januar 2021, og ingen klubber havde gjort indsigelser. Af regnskabet fremgik 

et overskud på kr. 119480,50 efter afskrivninger og tilbageførsler af hensatte midler. 

 

Det var muligt at stille spørgsmål undervejs.  

 

• Benny Pedersen, RIK stillede spørgsmål til tilbageførslen på kr.100.000 vedr. 

vedligeholdelse af kunstgræsbanen. Var pengene ikke bedre brugt på rent 

faktisk at bruge dem på kunstgræsbanen. 

• Erik Deichmann fra bestyrelsen kvitterede på spørgsmålet med at det var en 

bestyrelsesbeslutning.  

 

• Regnskabet godkendt. 
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Jens Ole Hansen redegjorde kort for budget 2021.  

  

Budget 2021 fremviser et underskud på kr.11000  

Jens Ole Hansen afsluttede med at tilbyde alle klubber, der måtte være interesseret i 

det, at de kunne få budgettet tilsendt på mail.  

 

4. Behandling af indkomne forslag 

 
Fra bestyrelsen 

  
A 1: Afstemning om fusion mellem DBU Bornholm, DBU København, 

DBU Lolland Falster DBU Sjælland.  
Lars Albæk motiverede forslaget på vegne af DBU Bornholms bestyrelse. 

Lars fremhævede den lokale forankring, og den forsatte eksistens af det lokale kontor. 

Det vil være de Bornholmske klubbers ansvar, at få mere til at lykkedes på lokalt 

niveau. Her vil det lokale klubnetværk på N3, være alt afgørende for en god drift i 

samarbejde med administrationen. 

I forhold til turneringer mener bestyrelsen, at hvis man vurderes på et niveau der er 

passende, er man med i DBU Øst turneringer fremadrettet. Der er økonomi i DBU Øst 

til at understøtte sådanne tiltag. 

I forhold til økonomi, vil det formentlig blive lidt dyrere at være en fodboldklub på 

Bornholm, men intet er afgjort. Alle aftaler desangående er til forhandling de 

kommende 4. år, der forventes at gå med at implementere den nye reform. 

Endelig fremlagde Lars en overordnet tidslinje for processen. 

 

Spørgsmål fra salen?  

 

• Brian Thorsen, Knudsker IF – Hvordan er fremtiden for rejsende ungdomshold i 

en fusion? Vil der være krav til overbygningshold, eller kan hver enkelt klub 

deltage i Øst-rækker ? 

• Lars Albæk kvitterede for spørgsmålet, Intet er behandlet, intet nedskrevet, 

antager at det er den lokale bestyrelse på N3 der vurdere dette fremadrettet 

• Benny Pedersen, R.I.K. – Det er ikke det, vi som klubber er blevet stillet i 

udsigt. Der har aldrig været tale om, at en lokal bestyrelse skal vurdere dette?  

• Lars Albæk kvitterede for spørgsmålet, mener en lokal bestyrelse er den rette 

til at vurdere dette, men det ene udelukker ikke det andet.  

• Brian Thorsen, Knudsker IF – Ser store faresignaler i den udmelding.  

• Kristian Johannesen, Nexø boldklub – For forståelsens skyld, er det lokalt eller i 

en DBU Bredde Øst bestyrelse at sådan spørgsmål fremadrettet afgøres 

• Lars Albæk kvitterede for spørgsmålet, DBU Bredde Øst bestyrelse skal 

bestemme den samlede vision for dansk bredde fodbold i Øst Danmark. Som 

det er lige nu, kan man spille hvor man har lyst, dog tidligst fra 2023 

• Annette Hansen, ØIF – Hvad sker der i tilfælde af en lokalunion stemmer nej?  
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• Lars Albæk kvitterede ved at anbefale et klart ja, da det i den nuværende 

proces er vigtigt at være med, og hans vurdering er at man som lokalunion 

står væsentligt bedre ved et ja. I tilfælde af en lokalunion siger nej, skal 

reformen genforhandles.  

• Peter Clausen, Svaneke IK- Hvordan skal man forholde sig omkring økonomi. I 

forhold til det skriv formanden for Jægersborg boldklub har sendt til de 

Bornholmske klubber? 

• Lars Albæk kvitterede for spørgsmålet, økonomien er ikke endelig afklaret, men 

det bliver formentlig lidt dyrere. Lars oplyste samtidig af de beløb, som var 

oplyst, var forsvindende små, set i et samlet DBU Øst. Her vil en omsætning på 

ca. 50 mio. kr. være aktuelt.  

• Brian Thorsen, Knudsker IF – Er vi garanteret et kontor efter 2024?  

• Lars Albæk kvitterede for spørgsmålet, nej, det er vi ikke, men har ikke oplevet 

nogen som ønsker det modsatte.  

• Benny Pedersen, RIK – Hvem bestemmer? DBU Bredde Øst eller 

lokalbestyrelsen i forhold til væsentlige spørgsmål?  

• Lars kvitterede for spørgsmålet, Det er jer klubber, som skal sammensætte en 

lokalbestyrelse. Den udvikler fodbolden på Bornholm i samarbejde med DBU 

Øst bestyrelsen.  

• Dirigenten konstaterede at der ikke var flere spørgsmål, og efter at have 

skitseret reglerne for afstemning blev mødet suspenderet i 10. min. Et ønske 

fra salen, så man kunne summe over indtrykkene. Afstemning foregik skriftligt.  

• Repræsentantskabet stemte, 20 stemmer for, 3 stemmer imod.  

• Dirigenten konstaterede at forslaget er vedtaget.  

 

 
5. Valg 

 

5a: Formand, Lars Albæk:  

• Ikke på valg 

5b: Økonomisk Ansvarlig, Erik Deichmann (modtager genvalg) 

• Valgt 

5c:    Bestyrelsesmedlemmer: 
• Erik Andersen   modtager genvalg 

• Frank Granlyst  modtager genvalg 

• Henning Jensen  modtager genvalg 

• Ronnie Svendsen   afgår uden for tur 

 

Fra salen:  
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John Zawada- opstiller og motiveret sit arbejde for bestyrelsen  

R.I.K opstiller Knud Arne Rasmussen fra Nyker IF. Benny Pedersen fra R.I.K motiverede.  

Dirigenten redegjorde for reglerne for en skriftlig afstemning,  

Afstemning gav følgende resultat:  

• Henning Jensen 22. stemmer – 2. årig periode 

• Erik Andersen 22. stemmer – 2. årige periode 

• Frank Granlyst 19.stemmer – 2. årige periode 

• Knud Arne Rasmussen 17 stemmer – 1. årige periode 

• John Zawada 9. stemmer  

5d 1: Registreret revisor: 

• Rønne Revision indstilles til genvalg, valgt. 

5d 2: Kritisk Revisor:  

• På valg er Kent Mortensen, Viking valgt. 

• Benny Pedersen, RIK(ikke på valg) 

5e: Revisorsuppleant:  

• Anette Hansen: På valg, valgt 
 

6. Fastsættelse af kontingent.  

Aktivt medlem:                     2.000 kr. 

Hvilende medlem:     200 kr. 

  
• Godkendt 

 
7. Eventuelt. 

• Holger Hansen , BFK – indlæg  

• Jakob Koed fra DBU Sjælland med et kort indlæg. Jakob understregede at 

selvom DBU Sjælland er en stor union, er der mange små klubber som der 

også skal ses og høres. Dette bliver et fælles ansvar i DBU Øst, at se og hører 

alle klubber uanset størrelse. Økonomien kommer i langt højere grad til at 

følge aktiviteterne. Aktivitet er lige med økonomi. Jakob nævnte kort, at det 

helt naturligt ville være DBU Øst ansvar at tage hånde om DBU Bornholms 

kunstgræsbane, hvis der ikke var fundet en løsning.  
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• Dirigent Sisse Riis-Hansen afsluttede repræsentantskabsmødet. 

 

• Lars Albæk takkede dirigent Sisse Riis-Hansen for indsatsen under 

repræsentantskabsmødet. 

 

 

   

            Mødet slut kl. 21:35 

 
Referent: Administrationschef Morten Blem. 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________   _______________________ 

 

Formand Lars Albæk    Dirigent Sisse Riis-Hansen 

 
 


