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Referat af bestyrelsesmøde nr. 2 2016-2017 
 

Mandag d. 29. august 2016, kl. 17.30 på DHF’s kontor, Idrættens Hus, 
Brøndby Stadion 13, 2605 Brøndby 
 
 
Deltagere: Per Bertelsen (PB), Carsten Grønmann Larsen (CGL), Poul Wrang 
(PW), Anker Nielsen (ANI), Sigurd Skovborg (SS), Kent Nicolajsen (KN) Jan 
Kampman (JK), Mogens Mulle Johansen (MMJ), Birger Dahl (BD), Tina Fensdal 
(TF), Jens Christensen (JCH), Michael Sahl-Hansen (MSH), Morten Stig 
Christensen (MOC), Henrik M. Jacobsen (HMJ) og Frank Smith (FS) 
John Kruuse (JK) deltog i punkt 1 og Søren Simonsen (SSI) deltog i punkt 1, 9 og 
10. Kasper Lund Kirkegaard (KLK) deltog i punkt 6. 
Afbud fra Ove Leegaard, der remplaceredes af Kent Nicolajsen. 
 

Dagsorden   
 

Åben del: 
  
Sager til beslutning 
 
Punkt 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Oplæg fra Beach udvalget v. John Kruuse og Søren 
Simonsen  
JK uddybede Beach udvalgets indstilling om at landsholdene 
skal genopstå. Udvalget finder, at landsholdene 
indledningsvis skal henhøre under Beach udvalget. Men 
såfremt man deltager i OL og VM som Team Danmark 
aktivitet, bør landsholdene henhøre under Eliteafdelingen. 
SSI supplerede med at fremhæve, at beach handball skal 
medvirke til at forbedre vores medlemstal. Han fandt at hårdt 
arbejde med beach er et stort vækstpotentiale. 
Til brug for at fremme dette, bør landsholdene genoprettes. 
Det vil fungere som et lokomotiv. Og med landshold, der er 
rigtigt forankret. Han gav et eksempel på beachhandballs 
potentiale med en oplevelse med en jysk klub, der har haft 
stor succes med at fastholde medlemmerne hen over 
sommeren med fast beachtræning. Tidligere var der ingen 
aktivitet i denne klub hen over sommeren. 
PB fastslog, at den endelige beslutning om beach landshold 
først kan træffes i forbindelse med budgetseminaret i 
november måned, idet alt skal vurderes i relation til det 
samlede budget.  
PB tilføjede, at beach handball er i fremgang i Europa, 
hvorfor vi fremover vi se endnu mere til dette.  
MMJ nævnte, at en fynsk klub gerne vil afholde et meget 
stort internationalt stævne. Han opfordrede i den forbindelse 
til at DHF sørger for at uddanne flere (internationale) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punkt 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

dommere, ligesom der skal være flere delegerede, idet vi i 
dag kun har en international delegeret.  
JK nævnte, at JHF’s bestyrelse ikke er udpræget begejstret 
for at få landsholdene til at genopstå, da man finder, at det er 
for mange penge at bruge på denne aktivitet. Skulle det 
ende med at landsholdene genopstår, bør disse placeres i 
elitedelen. 
JHF er fremdeles meget positiv overfor beachhandball.  
CGL fandt, at beach er en hastigt stigende aktivitet. At 
Danmark er en af de eneste store håndboldnationer, der ikke 
har et beach landshold. Han sammenlignede med beach 
volley, der er stærkt stigende – og som forventeligt overhaler 
indendørs volley i løbet af nogle år.  
BD nævnte, at en del foreninger i HRØ såvel spiller 
sommerhåndbold indendørs som beach handball. Han 
nævnte også, at der er volumenudfordringer, såfremt det er 
de samme få frivillige, der weekend efter weekend skal 
afvikle beach stævner.  
BD fandt, at der i budgettet mangler udgiften til dommere og 
delegerede. At det er mange penge at ofre på Beach.  
HRØ er positivt stemt over for landsholdene. Men man er 
ikke indstillet på at det skal koste 1.2 mio kr.  
JK bemærkede, at udvalget ikke har kunnet uddanne og 
indstille internationale dommere og delegerede, idet 
Danmark ikke har deltaget i international beach handball de 
seneste år. Men at udvalget er klar over, at genopstår 
landsholdene, så skal denne del også naturligt indgå.  
CGL opfordrede til at der træffes en reel beslutning om hvor 
mange penge der skal bruges på beach i forbindelse med 
budgetforhandlingerne. At der måske laves 3 
økonomimodeller. Samt at dommer- og delegeret 
uddannelsen indtænkes i økonomi modellerne.  
 
Bestyrelsen var enige om, at spørgsmålet om beach 
landshold m.v. besluttes endeligt i forbindelse med 
budgetforhandlingen på november måneds 
bestyrelsesmøde. 
 
Spørgsmålet om ansvaret for afholdelse af touren fra 2018 
og frem skal drøftes på bestyrelsesmødet i september 
måned.  
 
Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 1, d. 11. juni        
2016   
CGL har talt med Ole F. P. i anledning af deltagerkredsen på 
DU-møder. Der er herefter enighed om at det alene er 
udvalgets medlemmer, der deltager i DU-møder fremover. 
Endvidere har CGL talt med en dommerpåsætter, der ved en 
fejl har sendt fynske og jyske dommere til Sjælland for at 
dømme dels DHF og dels HRØ beach stævne. Dette sker 
ikke igen. 



 

 
 
Punkt 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punkt 4 
 

   Referatet blev godkendt. 
 
Afholdelse af fremtidige repræsentantskabsmøder 
Drøftelse og beslutning om hvorvidt 
repræsentantskabsmøder i fremtiden skal afholdes ved 
distritktsforbundenes foranstaltning.  
 
JHF foreslog enten at lægge mødet et centralt sted, eller at 
sikre, at dagsordenen har et fagligt stærkere indhold. Dette 
kan i højere grad tiltrække deltagere. JHF finder heller ikke 
at en tur til Bakken skal være motivationsfaktor. JHF fandt, at 
mødet bør afvikles som et endags møde. 
 
FHF fandt ligeledes, at et centralt beliggende møde er mest 
hensigtsmæssigt som et endags møde. 
 
HRØ fandt også at et centralt sted er hensigtsmæssigt, samt 
at et lidt mere fagligt indhold ville være ønskeligt.  
 
Bestyrelsen besluttede, at repræsentantskabsmødet skal 
afholdes et centralt sted i Danmark; gerne i trekantområdet 
(hvortil Horsens ikke opfattes som tilhørende). 

 
Eliteudvalget – vakant formandspost 
Eliteudvalget afholder snarest møde, hvor det drøftes, hvem 
der kan indtage en formandspost. CGL opfordrede til at der 
ikke træffes nogen beslutning førend evaluering af 
sportschef er endeligt drøftet. Eliteudvalget kører – sammen 
med CGL – videre indtil da.  
 
Bestyrelsen tiltrådte dette.  

 

Sager til orientering / drøftelse 
 
Punkt 5               Budget opfølgning 2. kvartal 2016   
 ANI gennemgik den udsendte budgetopfølgning og de 

tilhørende specifikationer. HMJ gav en orientering om 
baggrunden for de nedjusterede forventninger til den 
samlede kommercielle indtægt, herunder de kommende tiltag 
i efteråret. 

  
 Der var en god diskussion om det nuværende kommercielle 

markeds bevæg mønstre m.v. 
 
 ØU har modtaget en henvendelse fra DU om finansiering af 

headset til dommerne til en samlet pris af 500 t. kr. Der 
arbejdes med en model for finansiering af disse headset, idet 
DHF mellemfinansierer. 

 
   
 



 

 
 
 
Punkt 6 Folkemødet på Bornholm  
 MOC gennemgik den udsendte præsentation nærmere og 

beskrev formål og udbytte samt kommende muligheder. KLK 
gav som forsker sin oplevelse og opfattelse af Folkemødet. 
Han roste de dedikerede repræsentanter fra HRØ og DHF for 
god forberedelse og for grundig evaluering. Endvidere gav 
han et par bud på muligheder for optimering. KLK 
konkluderede klart, at deltagelsen på Folkemødet er vigtig og 
bør også ske fremadrettet. Han foreslog, at DHF kunne sætte 
sig for bordenden i relation til en samlet indsats på vegne af 
en række forbund, der også må formodes at fatte interesse 
for deltagelse.  

 BD opfordrede til at man giver forsøget endnu et eller to år for 
at få fuld valuta. Han fandt det vigtigt at overveje, hvorvidt 
DHF alene skal stå for dette frem for at gå sammen med 
andre, såfremt håndbolden skal høres.  

  
 Bestyrelsen besluttede, at BD præsenterer en indstilling 

herom til bestyrelsesmødet i september måned.  
  
 
Punkt 7 Fremtidig opbygning af Dommerudvalget 
 Udsat til møde i september måned. 
 
 
Punkt 8 OL i Rio   

MOC gav en kort orientering om turen til Rio i fællesskab 
med DIF og andre specialforbund. Der var gode 
netværksaktiviteter. Stor ros til DIF for dette initiativ.  
Sponsorturen var en fantastisk oplevelse – specielt for vor 
nye hovedsponsor, Bygma. Der var lavet et specielt 
arrangement for nogle deltagerne på denne tur.  
I DIF familien omtales håndbolden stort som Danmarks 
folkesport nr. 1. Dette er særdeles rørende at opleve.  

 
 
Punkt 9 Status på strategiaftale med DIF 

SSI nævnte, at Knæk Kurven projektet udløber i 2017. DIF 
har vedtaget en ny støtte struktur, der ligeledes iværksættes i 
2017. Fremover udbetales tilskud således via en 
strategiaftale mellem DHF og DIF. Der er afholdt et første 
møde med henblik på at udforme denne aftale. DIF har lavet 
en analyse af DHF og vore medlemmer. D. 23. september 
skal man forsøge at blive enige om hvilke målgrupper og 
hvilke indsatser, der kan iværksættes. Den endelige aftale 
skulle – via et par yderligere møder – kunne indgås i april 
2017. Der er såvel deltagere fra DHF’s administration som 
politikere i denne proces.  



 

PB anmodede bestyrelsen om at godkende, at SS, BD og PB 
repræsenterede DHF’s bestyrelse i arbejdet.  
Bestyrelsen godkendte disse deltagere.  

 
 
Punkt 10 Status på seminar d. 24. september 

SSI gav en kort status på tilmeldingerne til seminaret. Det ser 
rigtig godt ud med 55 deltagere på det første spor og 35 på 
hver af de øvrige spor.  
Der er inviteret 62 foreninger og 3 personer pr. forening. Der 
er tilmeldt i alt 80 deltagere. Der er god fordeling mellem 
distriktsforbund/HRØ.  

 
Punkt 11 Orientering fra: 

a. Formand 
PB fandt, at det var super gode resultater på dame 
ungdomssiden med en guld og en sølv medalje. På 
herreungdomssiden rakte det knap til medaljer, men der er tale 
om et meget lige felt af hold fra nr. 1-10. Så derfor var det en 
rigtig god sommer for de unge hold. 
 
Der er modtaget en super god rapport for afholdelse af HU-20 
EM. Der er næsten givet ratingen ”excellent” på samtlige 
punkter.  
Valglisten til EHF er nu offentliggjort. PB forlader EHF’s 
Executive Committee. Pladsen her overtages formentlig af 
Henrik La Cour (som økonomiansvarlig). Denne position udgør 
sammen med præsident og vicepræsident ledelsen af EHF.  
Jan Kampmann er indstillet til CC i EHF (member Mens 
Competition) 
Jens Bertel Rasmussen står til at fortsætte som vicepræsident i 
sin hidtidige funktion i Court of Appeal. TF er indstillet til 
Womens Handball Board.. 
 
PB udarbejder en indstilling til omstrukturering af ORKO til 
bestyrelsesmødet i september måned. 

 
b. Næstformand 
DHF er fortsat verdensklasse forbund de kommende 4 år efter 
et møde i Styregruppen med Team Danmark.  
 
CGL anbefaler, at der allokeres midler til at afholde Danmarks 
VM-kvalifikations pulje for HU-20. Pris ca. 250- 300 t. kr. Dette 
giver en besparelse på rejseudgiften. 
Bestyrelsen besluttede at ansøge EHF herom samt at afholde 
udgiften til dette arrangement.   

 
c. Bredde- og udviklingsansvarlig 
BRUD træf drøftes på det kommende møde i BRUD.  
Der er et ønske om deltagelse af flere af politikerne fra DHF. SS 
ønskede derfor at høre bestyrelsen om hvorvidt flere kunne 



 

deltage, såfremt træffet flyttes til marts måned – frem for som nu 
i januar måned.  
Der var god tilslutning til deltagelse såfremt træffet flyttes.  
  
SS ønskede det fremsendte kommissorium optaget som et 
beslutningspunkt til det kommende bestyrelsesmøde. 
BD fandt, at BRUD burde være projektgruppen, idet der er fuld 
repræsentation – og at det giver noget kød på BRUD’s opgave.  
 
SS tilkendegav, at BRUD arbejder videre med tanken og 
fremkommer med indstilling til bestyrelsen 
 
Etisk holdningssæt er klar til formulering. Men er ikke helt klar 
over hvilken retning vi skal gå i. Men er der vilje til at overholde 
disse ting? Der var enighed om at der skal arbejdes med 
værdier og holdninger. Ikke med regler, love og sanktioner.  
SS forelægger et forslag på bestyrelsesmødet i september 
måned.  

 
 

d. Divisionsforeningen 
Har afholdt det første møde efter årsmødet. Poul Madsbjerg 
afløser Christina P. i Prof. Udvalget. Janni Møller Thomsen er 
trådt ind i bestyrelsen. 
Der er underskrevet aftale om Herreligasponsor. Offentliggøres 
d. 6. september.  

 
 

e. Håndboldspillerforeningen 
Har meget travlt med at drøfte bruttolønsordninger med 
klubberne, idet dette har været en lidt for meget anvendt 
praksis. Der er rejst nogle krav fra SKAT mod en række spillere 
i forbindelse med en lang række kontrolbesøg. Der er også en 
vis feriepenge udfordring.  

 
f. Administrationen 
MOC oplyste, at der er modtaget takkebrev fra afdøde Tor Lians 
hustru.  
Der er sendt en bårebuket til Ivan Jacobsens begravelse 
(tidligere TRESS).  
 
Der er afholdt et frugtbart møde i samarbejdsudvalget mellem 
DHF og landsholdsspillerne, hvor man er enige om at søge at 
modernisere aftalen. Dette søges afklaret i løbet af efteråret. 
 
  

Punkt 12      Evt.   
 Intet. 

 

 
FS 


