
 

 

 Brøndby den 18. april 2017 
 

 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 10 2016-2017 
 

Mandag d. 10. april 2017, kl. 17.30 på DHF’s kontor, Idrættens Hus, 
2605 Brøndby 
 
 
Deltagere: Per Bertelsen (PB), Carsten Grønmann Larsen (CGL), Anker Nielsen 
(ANI), Poul Wrang (PW), Ove Leegaard (OL), Kent Nicolajsen (KN), Mogens 
Mulle Johansen (MMJ), Birger Dahl (BD), Tina Fensdal (TF), Betina Lyng Bjerre 
(BLB), Kasper Jørgensen (KJ), Morten Stig Christensen (MOC), Henrik M. 
Jacobsen (HMJ) og Frank Smith (FS)   
 Afbud fra Jens Christensen, der blev remplaceret af Kasper Jørgensen, afbud fra 
Jan Kampman, der blev remplaceret af Kent Nicolajsen samt afbud fra Michael 
Sahl-Hansen (syg) 
 

Dagsorden   
   

  Sager til beslutning  
 
Punkt 1 Godkendelse af referat af hhv. møde mellem bestyrelse og 

udvalgsformænd d. 3. marts og bestyrelsesmøde nr. 9, d. 4. 
marts 2017  

 Beslutning: 
 

 Referatet blev godkendt uden bemærkninger 
    
 
Punkt 2 Indstilling fra Beachudvalget om tilskud til afholdelse af 

konference  
 ANI redegjorde for indstillingen, hvis udgift rettelig udgør 20 t. 

kr., idet lokaleudgift til hotel Scandic er omfattet af hotelaftalen. 
  
 Beslutning: 
  

 Indstillingen blev godkendt. 

 ANI meddeler dette til John Kruuse. 
 
 
 
Punkt 3 Ansøgning fra Divisionsforeningen Håndbold om tilskud til 

afholdelse af lederuddannelse  
 Der foreligger en ansøgning om tilskud til en lederuddannelse 

på i alt 100 t. kr.  
 Bestyrelsen drøftede sagen – og var af den opfattelse, at 

foreningen ikke kan dække udgiften, da der ikke er tale om en 
bredderelateret udgift. 

 



 

 

 Beslutning: 

 DHF er   indstillet på at gå ind i en dialog med DF-H 
om at støtte en sådan lederuddannelse. Der er tale 
om en spændende uddannelse.  

  
BD fandt dog, at man burde have været via DHF’s 
Udviklingsafdeling forinden man går den eksterne vej. 

 MOC understregede, at en rigtig god ide drøftes videre.  
 
 KJ nævnte, at det for DF ikke er afgørende, at projektet 

forankres eksternt.  
 
 
Punkt 4 Indstilling fra BRUD (faggruppe senior)  
 ANI nævnte, at det er en spændende indstilling om alternative 

kampformer. Men at BRUDs egen holdning savnes.  
 BLB oplyste, at formanden for senior faggruppen efter at 

indstillingen er sendt, har trukket sig. Det er således BLB’s 
opfattelse, at senior faggruppen kan løfte opgaven, men ikke 
uden hjælp.  

 BD forstod ikke hvordan man kan lade forskellige spilformer 
overgå til DGI. Han savner, at DHF selv overvejer, hvad det 
egentlig er vi vil.  

  
 ANI havde forstået, at det er DHF, der kører projektet. 
 BLB nævnte, at der mangler resurser. Faggruppen kan ikke løfte 

projektet alene. De vil gerne være en del af projektet. 
 MMJ var af den opfattelse, at dette projekt vil være en ren 

foræring til DGI.  
 MOC fandt, at det er et fremragende projekt. Et projekt, der skal 

køre i 10 år, før det er indarbejdet. Han fandt dog ikke at det 
skal være et projekt, der drives af DGI. Det skal være DHF-folk, 
der kører dette. Evt. ved at der indkøbes den fornødne hjælp.  

 
 ANI bemærkede, at hvis alle gode ideer droppes som en følge 

af manglende resurser, så er det spild af god tid, at der sidder 
nogle mennesker, der får gode ideer.  

 
 CGL opfordrede til, at der virkelig gøres en indsats for at senior 

spillere, for vi har ikke så mange tilbage. 
  
 BD fastslog, at det ikke er seniorfaggruppen, der skal 

implementere projektet, det er derimod folk ude i områderne.  
 
 OL spurgte om vi reelt SKAL samarbejde med DGI? 
 
 BLB nævnte, at dette spørgsmål jo netop er faggruppens ønske 

at få afklaret.  
 
 MMJ ønskede ikke DGI involveret i håndbolden på landsplan. 
 



 

 

 PB fastslog, at vi i en vis grad – i relation til projektet og 
samarbejde i DIF- regi – er forpligtet til at samarbejde med DGI. 

 Men at vi ikke er forpligtet til at udvide dette samarbejde.  
 
 MOC bad bestyrelsen om klart at udmelde, hvorvidt vi fortsat 

skal arbejde med DGI. Såfremt dette bliver et nej, skal der 
sendes et klart politisk signal til DIF herom.  

 MOC fastslog, at i et fortsat samarbejde med DGI skal det være 
DHF, der har fat i den lange ende.  

 
 HMJ opfordrede til at man ikke tager en beslutning om ikke at 

samarbejde med DGI, idet de politiske vinde for tiden er 
således, at meget er lagt op til de to store organisationer, DIF og 
DGI. Her er økonomien forankret.  

 
 BD fandt, at kredse og distriktsforbund reelt kunne tage fat i 

nogle af de ting, der lå i forslaget.  
 
 Beslutning: 

 MOC og BD arbejder videre med sagen. 
 Der afholdes møde med visionsgruppen d. 27. april. 
 

 Sagen genoptages på det kommende 
bestyrelsesmøde.  

 
 
Punkt 4 a Elitedommerudvalget 
 FS refererede til det senest afholdte møde i Udvalget for 

Professionel Håndbold, hvor man drøftede et kommende 
elitedommerudvalg. 

 Det er dette udvalgs indstilling og ønske, at formand og 
medlemmer til elitedommerudvalget udpeges af udvalget. Helt i 
tråd med lovenes § 19, der omhandler udvalg nedsat under 
Udvalget for Professionel Håndbold. 

 Udvalget fremhæver, at man ønsker at foretage udpegning i maj 
måned. Såfremt alle medlemmer i udvalget ikke er enige om 
udpegningen, vil spørgsmålet da blive forelagt DHF’s 
repræsentantskab på møde i juni måned til afgørelse. 

 Derved sikres, at udvalget i tilfælde af uenighed i Udvalget for 
Professionel Håndbold, ikke bliver handlingslammet. 

  
 DHF’s bestyrelse har tidligere besluttet, at formand for 

elitedommerudvalget skal vælges på repræsentantskabsmødet 
samt at medlemmer skal udpeges. 

 
  Beslutning: 
 

 Bestyrelsen vedtog at følge Udvalget for 
Professionel Håndbolds indstilling om at formand 
og medlemmer af elitedommerudvalget udpeges af 
udvalget på møde i maj måned 



 

 

 
  
 
 
 
 
Punkt 5 Afklarende spørgsmål i forbindelse med udarbejdelsen af 

indstilling til repræsentantskabet om oprettelsen af et 
breddedommerudvalg   

  
 FS havde til bestyrelsen fremsendt nogle spørgsmål, der ønskes 

afklaret/besluttet forinden der udarbejdes et forslag til 
repræsentantskabet om oprettelsen af et breddedommerudvalg, 
samt forslag til et breddedommerudvalgets del af reglement for 
stående udvalg.  

 
 Der var bred enighed om at U-16 og U-18 DM bør dømmes af 1. 

divisionsdommere, mens U-14 bør dømmes af 2. 
divisionsdommere.   

 
  Debatten herefter muliggjorde ikke at identificere svar på de 

forskellige spørgsmål. Der kunne opnås enighed om at OL/FS 
måtte forsøge at finde løsninger. 

  
 Beslutning: 

 OL/FS forelægger udkast til reglement og indstilling 
til repræsentantskabet på det kommende 
bestyrelsesmøde 

 
 
 

Sager til orientering / drøftelse 
 
Punkt 6 Regnskab 2016  
 Godkendelse af regnskabet afventer næste møde, idet 

protokollat fra revisor endnu ikke er modtaget. 
 
 Revisionen har afsluttet sit arbejde med regnskabet. Er nu i 

gang med at skrive protokollatet. Der er ikke sket væsentlige 
ændringer i det endelige resultat.  

 
Punkt 7 Orientering om økonomisk status på projekter   
 ANI oplyste, at der er givet tilskud på 9,6 mio kr. De fleste 

projekter er tilendebragt. Der mangler afrapportering på et par 
HRØ projekter, der dog afventer HRØs endelige regnskab.  

 
 
Punkt 8 Drøftelse af konsulentordningen 
 Udsættes til det kommende møde. 
 
 



 

 

Punkt 9 Repræsentantskabsmøde 2017 (Scandic Hotel Kolding) 
 FS orienterede om de forslag til ændringer af lovene, der vil 

blive forelagt repræsentantskabet. Der er tale om 4 
hovedpunkter: 

 Ændring af TU med et medlem 

 Oprettelse af breddedommerudvalg 

 Oprettelse af elitedommerudvalg under 
klubelitesektionen 

 Indførelse af regler for konstituering ved forfald 
 

Herudover gav FS en oversigt over planen for dagen: 

 09.30 – 10.00  Ankomst og kaffe 

 10.00 – 11.30 Rep.møde 

 11.30  Frokost for gæster 

 11.30 – 12.30 Bestyrelsesmøde (alene    
udpegninger) samt sandwich i mødelokalet 

Aftalen om et indlæg fra Svømmeunionens formand, Kjeld 
Egebo Larsen, udsættes, da arbejdet med strukturen ikke er 
nået helt så langt som forventet på nuværende tidspunkt. 

  
Der var ingen bemærkninger hertil.  

 
 
Punkt 10 Referater (bilag): 

a. TU 1. marts 2017 
TF stillede spørgsmål til bemærkning om hovedskader og 
muligheden for uddannelse af trænere og dommere i at 
identificere disse skader. FS forklarede, at der er en 
igangværende dialog med en professor fra hoved-hjerte centret, 
Neurokirurgisk Afdeling, Århus Kommunehospital, idet denne 
har oplyst, at man med en times uddannelse, kan sættes i stand 
til at vurdere på hovedskader.  
DHF er – af gode grunde – særdeles interesseret i at få 
materialet, der ligger til grund herfor. Derfor afventes nærmere 
fra professoren. 
MOC tilføjede at der afventer nogle anbefalinger fra DIF, der kan 
indarbejdes og fremlægges. Dette kan være med til at afdække 
nogle myter om profylaktisk træning. MOC prøver at skubbe lidt 
til DIF. Ishockey har en lille folder på området.  
PB tilføjede, at der har været afholdt et møde med Select om 
boldstørrelser og tryk i boldene. Boldene er blevet lidt mindre, 
hvorfor de må pumpes med et højere tryk.  
PB tager problemstillingen med til IHF.  

 
b. ORKO 3. marts 2017 
Ingen bemærkninger til referatet. 
HMJ oplyste, at VM 2019 spillesteder forventes endeligt afklaret 
frem mod sommerferien.  

 
 



 

 

c. UU 13. marts 2017  
Ingen bemærkninger. 

 
 
 
Punkt 11 Orientering fra   

a. Formand 
IHF’s præsident har været i Danmark. En journalist spurgte ham 
hvorvidt han ville genopstille. Hassan M svarede, at han gerne 
ville genopstille – og at han har opbakning fra Danmark og 
Norge.   
Medlemstallene giver grobund for ny optimisme, hvilket er 
dejligt. PB udtrykte stor ros til klubber og til administration for 
indsatsen.  
Link til de nyeste medlemstal: http://www.dif.dk/da/nyt/dif-
nyheder/2017/april/20170406_medlemstal  
MOC oplyste, at der sendes en konkurrence ud til klubberne 
med mulighed for at vinde et påskeæg – som en tak til 
klubberne. 

  
b. Næstformand 
CGL oplyste, at der nu er gennemarbejdet et fælles 
turneringsreglement for hele Danmark. Dette forelægges på det 
kommende bestyrelsesmøde til vedtagelse. 
Han udtrykte stor ros til den kreds af folk, der har arbejdet med 
dette.  
 
OL bemærkede, at der var nogle udfordringer med holdkortene. 
Der er stor mulighed for at snyde. FS oplyste, at arbejdet med 
holdkortene er forankret i Haanda-gruppen, der er besat med 
folk, der arbejder med turnering i hverdagen – og dermed har 
alle problemstillingerne inde på livet.  
 
Prof. Udvalget har besluttet at udvide DHL til 14 hold fra sæson 
2018-2019. Dette har været som en følge af en stærk anbefaling  

 
c. Administration 
Ny udviklingschef starter 1. maj. Sportschefen starter også 1. 
maj, men er allerede godt i gang. 
Der skal findes en ny kommunikationschef efter at Bodil har sagt 
op. HMJ og MOC går i gang med rekrutteringsprocessen, der 
endnu ikke er nærmere afklaret. 
Ny persondata forordning er vedtaget og træder i kraft medio 
2018. Denne får stor betydning for sportens verden med store 
sanktioner i form af bøder. DHF’s jurist er i fuld gang med at 
arbejde med at overbevise justitsministeriet om at sporten skal 
have nogle mere lempelige forhold. Når dette er tilendebragt, 
må vi se, hvad dette får af konkret betydning. 
 
Der kører en voldgift mellem HSF og en klub om 
feriepengeforpligtelse ved deltagelse på landshold.  

http://www.dif.dk/da/nyt/dif-nyheder/2017/april/20170406_medlemstal
http://www.dif.dk/da/nyt/dif-nyheder/2017/april/20170406_medlemstal


 

 

  
Select er på vej med en ny bold til brug for børn og unge. 
Bolden har lim på, hvilket gør det lettere for de med mindre 
hænder at holde på bolden.  
Det er ikke en erstatning for harpiks, men et supplement, der for 
tiden testes.  
 
DHF har haft en sag i relation til misbrug af billeder. Sagen er 
endt i Sø- og Handelsretten. Der falder en dom d. 24. maj.  
DHF har krævet 1.1 mio kr.  
 
Der er nu tegnet en buksesponsor til herrerne pr. 1. juni. Det er 
Borup Kemi, der er ny buksesponsor.  
 
  

 
d. Divisionsforeningen 
KJ oplyste om processen for den vedtagne struktur på 
henholdsvis herrer og damer i DF. Der har været nogen 
turbulens omkring specielt strukturen på herresiden.  
Nogle 1. div. Klubber har anfægtet strukturen og processen.  
Bestyrelsen fastholder dog, at man har handlet rigtigt.  

 
e. Håndboldspillerforeningen 
Intet. 

 
 
Punkt 12 Orientering fra 

a. Strukturgruppen 
PB oplyste, at der har været afholdt et møde i gruppen. Mødet 
resulterede i at en mindre gruppe skulle fremkomme med et 
oplæg til strukturgruppens kommende møde i maj måned.  

 
 

b. Turneringsgruppen   
TF oplyste, at der savnes et egentligt beslutningsgrundlag for 
hvorledes grupperne skulle arbejde sideløbende med det 
etablerede system. Arbejdet omhandler noget, der ligger et 
andet sted – i Turneringsudvalget.  
Det første punkt man har arbejdet med, er ulige årgang. Det har 
gruppen forsøgt – loyalt – at arbejde med.  
Gruppens udkomme har været sendt til TU, så de kan blive hørt 
– om end gruppen reelt referer til bestyrelsen.  
På grund af turbulensen er TF’s opfattelse, at der ikke er 
formodning for at den kan fortsætte, ligesom at hun nok selv er 
for loyal overfor det eksisterende system, så hun ikke føler at 
kunne bidrage med yderligere i dette arbejde.  
 
PB respekterede det trufne valg. Han fandt dog, at oplægget 
nok burde have været sendt til bestyrelsen som opdragsgiver, 



 

 

hvorefter bestyrelsen måtte have inddraget supplerende 
oplysninger hos øvrige interessenter.  
 
TF bemærkede, at forventningsafstemningen i sådanne grupper 
– specielt når der involveres personer udefra – skal være på 
plads.  
 
MOC nævnte, at det er super vigtigt, at når en bestyrelse 
iværksætter en opgave, så skal tilbagemeldingen uhildet også 
gå til bestyrelsen. Den skal ikke igennem en lang række filtre 
først. Kun derved kan vi få de ideer, som vi ikke selv får øje på.  
 
TF vil fremsende gruppens arbejde samt TU’s og BRUDs 
bemærkninger.  

 
PB opfordrede TF til at fremsende gruppens arbejde.  

 
c. Rekrutteringsgruppen 
PB oplyste, at det bliver en opgave for den nye udviklingschef at 
fremkomme med et forslag til et kommissorium – og derefter 
igangsætte arbejdet.  
 
d. Uddannelsesgruppen   
OL venter på at udviklingsafdelingen fremkommer med nogle 
priser.  

 
 
Punkt 13 Evt.  
 MMJ ønskede at få noget materiale fra BRUD om alternative 

spilformer.  
 
 PW oplyste, at kreds 1,2, 4 og JHF arbejder på et 

kontorfællesskab.  
 
 OL takkede for gaven fra DHF’s bestyrelse og fra DHF til 

jubilæet.  
 

 FS 


