
Kvindedivisionsforeningens (KDFs) forslag til  

sammensætning af DBUs bestyrelse i fremtiden 

Baggrund 
KDF kan ikke bakke op om formandskabets forslag til en fremtidig sammensætning af DBU’s bestyrelse.   

Kvindeelitefodbolden bør naturligvis være repræsenteret i DBU’s øverste ledelse sammen med 

lokalunionerne og Divisionsforeningen. Men vedtages formandsskabets forslag, vil 

Kvindedivisionsforeningen ikke længere være repræsenteret i DBU’s bestyrelse. Ud fra et demokratisk og 

udviklingsstrategisk perspektiv vil det være et helt forkert tilbageslag for DBU som helhedsorganisation for 

dansk fodbold anno 2017 – og i øvrigt også ud fra et ligestillingshensyn.  

Formandsskabets forslag indeholder også en kønskvotering alene på det 9. bestyrelsesmandat. KDF bakker 

100% op om flere kvinder i dansk fodbolds ledelse – men det skal ikke ske via en kønskvotering på et enkelt 

bestyrelsesmandat. Vi ønsker ikke at kvindefodboldens demokratiske rettigheder i DBU blandes sammen 

med kønspolitik. KDF er stærk tilhænger af diversitet generelt i DBUs ledelse ikke kun på køn – men også i 

forhold til alder, etnisk herkomst m.v.  

Forslag fra KDF 
Forslag fra KDF til sammensætning af DBU’s bestyrelse samt ændring DBU’s love (medlemsparagraffen) – 

de to dele af forslaget skal kunne behandles samlet og hver for sig.  

a) DBU’s medlemsparagraf ændres, således at DBU fremadrettet har 3 medlemmer 

o FLU, DF og KDF 

o Diverse konsekvensrettelser  

 

b) 7 personer i DBU’s bestyrelse, som fordeles således: 

o Repræsentantskabet vælger formanden 

o FLU udpeger 3  

o DF udpeger 2 

o KDF udpeger 1  

 

o 2 næstformænd, én valgt af FLU og én af DF 

o Formandskabet udgøres af formanden, 2 næstformænd og KDFs repræsentant  

o FU nedlægges  

Uddybning og argumentation 
• Magtfordelingen i DBU bevares som i dag med flertal til FLU - begge køn anerkendes ligeværdigt via 

sammensætningen af formandskabet 

 

• Med 7 medlemmer i DBUs bestyrelse følger vi den politiske kommissions anbefaling – og der er ikke 

hidtil fremkommet nogen saglige grunde til ikke at gøre det! 

 

• Dansk fodbolds topledelse beviser, at der er handling bag ”skåltalerne” om pige/kvindefodbold: 

o DBU vil prioritere elite pige/kvindefodbold i fremtiden – både landshold og på klubniveau  



 

o Samarbejdsaftalen mellem DBU og KDF fra foråret 2017 om bl.a. udviklingen af 

Kvindeligaen understreger, at KDF de facto allerede anerkendes som medlemspart i DBU 

 

o Respekt for Kvindekommissionen, som DBU selv har nedsat for at styrke pige- og 

kvindefodbolden på bredde og eliteniveau. At sende elitekvindefodbolden ud af 

bestyrelsen vil være et totalt modstridende signal – og overflødiggøre kommissionen 

 

• DBU skal naturligvis sætte sig mål – gerne ambitiøse - for diversitet i ledelsen, herunder andelen af 

kvinder i bestyrelse, repræsentantskab, lokalunionsbestyrelser, udvalg m.v. Men en skævvredet 

kønskvotering på én enkel bestyrelsespost er en udemokratisk sammenblanding af kønspolitik og 

bestyrelsesrepræsentation. 

 

DBU’s bestyrelse blev 18. juni 2017 – efter en grundig seminar-drøftelse - enig om et forslag og indstilling til 

fremtidig bestyrelsessammensætning, som alle parter kunne bakke op omkring. Men efter sommerferien 

blev fordelingen af mandater pludselig bragt i spil igen, og formandsskabet kom med deres ændrede 

forslag, der vil sende kvindefodbolden ud af DBUs topledelse. Sammensætning af DBUs bestyrelse skal 

selvfølgelig afspejle DBUs eget slogan ”Fodbold for alle” – også piger og kvinder! 

Proces 
c) Høring hos Repræsentantskabet øst/vest 31. okt. i Brøndby og 2. november i Tilst  

d) Endelig drøftelse på bestyrelsesmødet i DBU den 25.november 2017 

e) Lovforslag behandles den 2.februar 2018  

f) Forslagene vedtages/forkastes på DBUs Repræsentantskabsmøde den 3.marts 2018  

Skematisk overblik på forslag til ny bestyrelsessammensætning i DBU 
 Status i dag Bestyrelsens 

indstilling 
18. juni 2017 

Formandskabets 
ændringsforslag 
15. sept. 2017 

KDF ændringsforslag 
29. sept. 2017  

Medlemsparagraffen 2 medlemmer: FLU og DF Uændret 2 
medlemmer  

Uændret 2 
medlemmer 

3 medlemmer: FLU, DF og 
KDF 

Antal i bestyrelsen 16  
  

9 9  7  

Fordeling  Formand og kasserer 
vælges af 
repræsentantskabet. 
FLU udpeger 8. 
DF udpeger 5. 
KDF udpeger 1. 

Formanden vælges 
af 
repræsentantskabet.  
FLU udpeger 4. 
DF udpeger 3. 
KDF udpeger 1. 

Formanden vælges af 
repræsentantskabet. 
FLU udpeger 4. 
DF udpeger 3. 
Repræsentantskabet 
vælger 1, som skal 
være kvinde. 

Formanden vælges af 
repræsentantskabet. 
FLU udpeger 3. 
DF udpeger 2. 
KDF udpeger 1. 

Næstformænd FLU og DF udpeger hver 
sin 

Uændret Uændret Uændret 

Formandskabet Formanden og 2 
næstformænd  

Formanden og de 2 
næstformænd  

Formanden og de 2 
næstformænd 

Formanden, 2 næstformænd 
og KDF repræsentant  

FU Formanden, 2 næstf., 
kasserer, 1 fra FLU 

Nedlægges  Nedlægges Nedlægges 

 

21. oktober 2017 


