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Kære Repræsentantskab  

Vi håber, at I alle har haft en dejlig sommer – både privat og på fodboldbanen.  

Efterårssæsonen er allerede i fuld gang over hele landet. I ligaer og serier, med børn og 

voksne, med fans og frivillige. Det er dejligt at se og mærke glæden og engagementet. 

 

Vi har haft vores første bestyrelsesmøde forud for Kvindelandsholdets kamp mod 

Montenegro i Viborg torsdag den 1. september. En god kamp, hvor holdet kunne 

fuldende serien af sejre og færdiggøre VM-kvalifikationen med otte sejre og samlet 

målscore på 40-2. Stort tillykke til trænere og spillere, vi glæder os til VM til sommer. 

 

Som altid vil vi gerne dele lidt information om de vigtigste temaer og drøftelser på 

bestyrelsesmødet:  
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TEMA: INFRASTRUKTURPLAN  

I sommeren 2020 lancerede vi en vision for infrastruktur og faciliteter i dansk fodbold.  

Visionen rummer vores ønsker og ambitioner for faciliter og rammer i dansk fodbold i 

form af moderne stadions, et nationalt træningscenter og et nyt hovedsæde for DBU. 

De nye rammer skal sikre, at vi som samlet fodboldnation kan følge med 

konkurrenterne i verden omkring os – både på og udenfor banen.  

Visionen er beskrevet her: Vision for stadions, hovedkontor og træningscenter er klar 

(dbu.dk) 

På bestyrelsesmødet fik vi en status for visionens tre overordnede dele:  

• Mulig modernisering og udvidelse af Parken som nationalstadion og hjemmebane 

for Herrelandsholdet og andre store fodboldkampe. Parken SE er sat til salg og vi har 

i DBU meldt os som interesserede i at være medejer under de rette betingelser (læs 

mere her: DBU undersøger køb af Parken).  

• Etablering af nyt, moderne stadion i Kongelunden i Aarhus. Projektet er i fuld gang 

og DBU er i dialog med Aarhus Kommune, også om at flytte DBU Jyllands 

nuværende hovedkontor fra Tilst til Kongelunden.  

• Etablering af trænings- og videnscenter for dansk fodbold. Der er fortsat gang i 

dialogen med SDU og Odense Kommune samt mulige finansieringspartnere.  

• Nyt hovedsæde for DBU’s administration sammen med Divisionsforeningen, 

Kvindedivisionsforeningen i forbindelse med modernisering af Parken.  

Overordnet set er der fremskridt i alle visionens dele – både i forhold til dialogen med de 

relevante samarbejdspartnere og i forhold til afklaring af finansiering. Da begge 

elementer omfatter andre parters fortrolige oplysninger, kan vi ikke dele så mange 

detaljer med jer.  

Vi vil drøfte visionen for infrastruktur på de næste par bestyrelsesmøder i efteråret.  

 

KORTE ORIENTERINGER 

• BØRNEFODBOLD. Der er foretaget en intern evaluering af DBU Børnefodbold, der 

blev lanceret i januar sidste år. Vores arbejde med at skabe verdens bedste 

børnefodbold med plads til alle, både piger og drenge, etniciteter og fodbold-evner. 

Vi fik en kort præsentation af Jesper Jacobsen, der er teamleder på området samt en 

https://dbu.dk/nyheder/2020/august/vision-for-stadions-hovedkontor-og-traeningscenter-er-klar/
https://dbu.dk/nyheder/2020/august/vision-for-stadions-hovedkontor-og-traeningscenter-er-klar/
https://dbu.dk/nyheder/2022/februar/dbu-undersoeger-koeb-af-parken/
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god drøftelse af vigtige områder. Vi har fået en god og stærk strategi, som har stort 

potentiale. Der er stor tilfredshed og opbakning til projektet og fortsat behov for godt 

samarbejde på tværs af alle enheder. Evalueringen fremlægges nu for prof- og 

bredde-komiteen og der er overvejelse om en yderligere evaluering på et senere 

tidspunkt.  

• VM I QATAR. Der er nu under 100 dage til VM i Qatar, hvor Herrelandsholdet skal 

spille spændende kampe mod Tunesien, Frankrig og Australien. Som alle ved, bliver 

VM afholdt i et land med store udfordringer ift menneskerettigheder, og DBU har i 

årevis arbejdet på at påvirke situationen i Qatar. Vi får løbende status på det arbejde, 

der de næste måneder har forskellige møder og aktiviteter for fans, presse mfl. Følg 

med på temasiden om DBU’s holdninger og handlinger ift Qatar: samfund (dbu.dk) 

• STRATEGI Vi fik kort status på udviklingen i strategien med nøgletal for flere 

områder. Det blev understreget, at implementeringen og udrulningen af den nye 

strategi fortsat er meget afgørende. Strategien er fælles for hele dansk fodbold og vi 

lykkes kun, når vi samarbejder på tværs af hele landet og alle enheder.  

• BUDGET Der er sat gang i budgetprocessen i DBU og vi vil i bestyrelsen drøfte 

udkast til næste års budget på vores møde i oktober og igen i november. Langt 

størstedelen af budgettet er afsat via vores aftaler i dansk fodbold, både 

landsholdsaftalerne, aftalerne med Divisionsforeningen, Kvindedivisionsforeningen, 

DBU Bredde samt futsal-området og nu også den store investeringsplan i dansk 

fodbold. Vi følger naturligvis udviklingen og inflationen i samfundet og betydningen 

for DBU’s budget og udgifter.  

• NORDISK MØDE I august har vi i bestyrelsen deltaget i Nordisk Møde i Stockholm 

med vores kolleger fra de nordiske fodboldforbund. Vi drøftede blandt andet 

udfordringerne ved VM i Qatar og ikke mindst vores fælles ønske om et nordisk 

værtskab for Kvinde-EM i 2025. Vores nordiske samarbejde er vigtigt for at sikre 

nordisk indflydelse i UEFA og FIFA.  

• ØVRIGE INTERNATIONALE FORHOLD I forbindelse med det nordiske møde i 

Stockholm var der besøg af UEFA-præsident Alexander Ceferin, der har stor interesse 

i vores arbejde i de nordiske forbund. Samtidigt fortalte Jesper Møller, at han 

genopstiller til UEFA ExCo, når der er valg til UEFA-kongressen næste år. Det er 

vigtigt for dansk – og nordisk – fodbold at have en repræsentant i UEFA’s øverste 

organ, hvor vi kan have indflydelse på de store beslutninger om fodboldens fremtid i 

hele Europa. Bestyrelsen bakkede op om Jespers kandidatur. Jesper er på valg efter, 

at han blev valgt ind i foråret 2019.  

 

https://www.dbu.dk/samfundsansvar/vm-i-qatar/
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• EJERSKABER I DANSK FODBOLD. Som omtalt i vores nyhedsbrev i juni har vi fået 

rapporten om ejerskaber i dansk fodbold. Anbefalinger til klubejerskaber på vej 

(dbu.dk). Vi har besluttet at følge arbejdsgruppens anbefalinger og følger op med de 

omtalte tiltag sideløbende med de tiltag, som Divisionsforeningen har lanceret. Vi 

har også besluttet at nedsætte en administrativ arbejdsgruppe, der kan følge 

området og komme med forslag, når det er relevant.  

 

Vi glæder os til en masse fodbold de næste måneder – i ligaer, serier og på landshold.  

 

Bedste hilsner  

Jesper, Thomas, Bent, Mette, Peter, Claus og Ole  

 

https://www.dbu.dk/nyheder/2022/juni/anbefalinger-til-klubejerskaber-paa-vej/
https://www.dbu.dk/nyheder/2022/juni/anbefalinger-til-klubejerskaber-paa-vej/

