
 

 

 Brøndby den 9. marts 2017 
 

 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 9 2016-2017 
 

Lørdag d. 4. marts 2017, kl. 09.00 på Hotel Scandic Kolding, Kokholm 
3, 6000 Kolding 
 
 
Deltagere: Per Bertelsen (PB), Carsten Grønmann Larsen (CGL), Anker Nielsen 
(ANI), Poul Wrang (PW), Ove Leegaard (OL), Jan Kampman (JK), Mogens Mulle 
Johansen (MMJ), Birger Dahl (BD), Tina Fensdal (TF), Betina Lyng Bjerre (BLB), 
Jens Christensen (JCH), Lean Bach-Nielsen (LBN), Morten Stig Christensen 
(MOC) og Frank Smith (FS)   
Afbud fra Henrik M. Jacobsen og fra Michael Sahl-Hansen, der blev remplaceret 
af Lean Bach-Nielsen 
Lars Hagenau deltog i punkt 1 
 
Indledningsvis blev afholdt ekstraordinært repræsentantskabsmøde med henblik 
på valg af formand for Håndboldens Voldgiftsret. Referat af dette møde er 
udsendt, ligesom det er tilgængeligt på dhf.dk.  
 
Herefter afholdtes bestyrelsesmødet. 

 
Dagsorden   
 

Åben del: 
  

  Sager til beslutning  
  
Punkt 1 Indstilling om Breddedommerudvalg   
 Lars Hagenau gennemgik og underbyggede version 3 af oplæg 

til Breddedommerudvalg.  
 LH fremhævede specielt begrebet lige linje, hvor alle såvel 

kredse som distrikters 3 ansvarlige ”kasser” og disses formænd 
taler sammen og træffer fælles beslutninger. Dette gør 
implementeringen væsentligt lettere – og giver større ejerskab. 

 LH redegjorde for baggrunden for at lave en ad hoc gruppe 
under DHF’s regelfortolker med 2 personer; en person fra vest 
og en person fra øst til at støtte regelfortolkeren. 

 LH understregede, at det er særdeles vigtigt, at uddannelsen af 
dommere sker af personer, der har såvel den pædagogiske som 
den almene kompetence til at kunne foretage denne 
undervisning. Succes afhænger af at alle poster besættes af 
personer med de rette kompetencer. Han opfordrede derfor til at 
foretage en kvalificeret rekruttering af udvalgets medlemmer. 

   
 LH uddybede nærmere, hvorfor en tilknyttet administrativ 

resurse er en nødvendighed for at få breddedommerudvalget til 
at fungere.  



 

 

 
 JK nævnte, at JHF’s DU ser at der ikke foreligger noget nyt i 

nærværende oplæg, hvor fokus er på uddannelse og en 
administrativ medarbejder. At dette ikke flytter noget. Man kan 
derfor bare fortsætte med det eksisterende 
(elite)dommerudvalg. 

 JK anbefalede, at man går tilbage til det foregående oplæg 
(oplæg nr. 2), der var det, der reelt flyttede noget.  

 
 BD nævnte, at man vil have et breddedommerudvalg. Men at 

man vil have uddannelse og rekruttering af dommere flyttet fra 
et dommerudvalg til et uddannelsesudvalg. Hvorved man får 
den nødvendige pædagogik tilført. Evt. kan det anføres, at   
uddannelsen kan være helt frit for de enkelte områder at 
forankre. 

 BD fandt, at det foreliggende oplæg er alt for detaljeret.  
  
 MMJ fandt, at det første oplæg var det bedste. At man har glemt 

breddedommerne i serierækkerne. Han fandt, at det tager en del 
år at få ændret breddedommernes måde at agere på.  

 MMJ var uenig i, at dommeruddannelsen skal ligge i 
uddannelsesudvalget.  

 
 BD og JK var enige i, at der skal være en pædagogisk stor fokus 

på uddannelse af dommere. JK bemærkede, at det jo afhænger 
af hvor man indsætter personer med pædagogisk kompetence. 
Det kan jo også være i et dommerudvalg.  

 JK og BD var enige om at være uenige i dette spørgsmål.  
 
 MOC bemærkede, at når dommere søger uddannelse, går de til 

uddannelses udvalget og får et materiale, der er tilsat de 
dommermæssige og faglige input. MOC håbede på, at 
placeringen af uddannelsen ikke bliver afgørende, da der jo vil 
gå nogle år inden dette slår igennem. Så kan placeringen jo 
senere korrigeres.  

  
 PB bad herefter om de tre formænd om at opsummere deres 

standpunkt. 
 
 JK kunne gå ind for oplæg 2. 
 BD kunne gå ind for oplæg 2, såfremt man kunne gøre 

uddannelse og rekruttering til et lokalt anliggende. 
 MMJ kunne gå ind for oplæg 2. 
 JK var betænkelig ved at uddannelse og rekruttering skal ligge 

lokalt.    
 
 MOC fandt, at der så må laves noget ensartet 

uddannelsesmateriale.  
 
 Bestyrelsen besluttede herefter oplæg 2. 
 



 

 

 MOC gjorde opmærksom på, at der så er besluttet, at der skal 
tilknyttes en fuldtids stilling til breddedommerudvalget.  

 
 Han foreslog, at man starter med en halvtids stilling til opgaven. 
 
 JK var enig i at der skulle tilføres administrativ resurse som 

anført i oplægget. Men at det ikke er en konsulent. 
 
 MMJ foreslog, at Breddedommerudvalget i samarbejde med 

MOC skal opgøre behovet. Og derefter søge foreningen om 
midler. 

 
 BD fastslog, at det er en administrativ resurse, der skal tilføjes. 

Det er ikke et projekt. Og der kan ikke søges i foreningen. 
 
 CGL var af den opfattelse, at påsætning bør ske administrativt. 
 
 MOC fastslog, at han kigger på behovet for administrativ 

resurse.  
 
 PB konkluderede, at der nu er bundet en sløjfe. 
 
 Herefter kan der udarbejdes lovforslag og forslag til reglement 

for stående udvalg.  
  
 Økonomien i den sammenhæng må drøftes hen over 

sommeren. 
 
 Beslutning: 

 Bestyrelsen vedtog oplæg 2, idet der dog alene 
tilknyttes udvalget en halvtids administrativ stilling 

 MOC har ansvaret for at sørge for denne resurse 

 FS udarbejder indstilling til repræsentantskabet om 
oprettelsen af udvalget 

 FS udarbejder forslag til tekst til reglement for 
stående udvalg (til beslutning af bestyrelsen) 

 Ingen beslutning om intern/ekstern information 
truffet 

 
 
Punkt 2 Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 8, d. 2. 

februar 2017   
   
 Beslutning: 

 Godkendt uden bemærkninger. 
 
 
Punkt 3 Tilhørsforhold for beach landshold 
 Spørgsmålet om tilhørsforhold blev drøftet på gårsdagens møde 

mellem bestyrelse og udvalgsformænd. Her meddelte 



 

 

formanden for beach udvalget, at man i udvalget var klar til at 
lade landsholdene overgå i regi af Eliteudvalget. 

 
 Beslutning: 

 Beach landsholdene tilhører i 2017 beach udvalget. 
Fra 2018 overgår landsholdene til Eliteudvalget. 

   
 
Punkt 4 Fremtidig organisering af beach touren 
 ANI henviste til gårsdagens debat om beach touren. Han 

henviste endvidere til det udleverede oplæg om at knytte sig til 
eksisterende stævner. 

 Han opfordrede til at give dette en chance. 
 MMJ bakkede op, men bemærkede, at FHF ikke kan påtage sig 

yderligere opgaver i relation til DHF stævner. 
 BD henviste Beach udvalget til at følge det godkendte budget for 

2017.  
 JK var enig. 
 
 CGL opfordrede til at herefter skal være fuldstændig enighed om 

hvordan tingene skal køre.  
 
 MOC ønskede at bestyrelsen tog stilling til om BU kunne 

inddrage egenbetaling for landsholdsdeltagelse. 
 PB henviste til en tidligere bestyrelsesbeslutning om at 

landsholdsdeltagelse er i DHF regi. Her er der ikke 
egenbetaling. 

 Kan Christian Køhler (udviklingskonsulent) udtages til 
landsholdet, såfremt han er dygtig nok? 

 JK nævnte, at landstræneren udtager de bedst mulige. Men at vi 
gør det sårbart, såfremt man tager en ansat med. 

 LBN opfordrede til at tage de bedste spillere med. At der måske 
har været lidt inhabilitet inde over tidligere udtagelser. 

 MMJ fandt, at de bedste spillere skal deltage.  
 Der var enighed om at CK kan udtages, såfremt han er en af de 

bedste.  
 
 Beslutning: 

 Beachtouren fra 2018 skal integreres i de lokale 
stævner, men det er BU, der har ansvaret for 
afvikling. Beach udvalget afvikler inden for eget 
budget uændret beachtouren for 2017.  

 Landsholdsdeltagelse kan ikke medføre 
egenbetaling for deltagelse 

 De bedste spillere skal udtages til beach 
landsholdet. Dette indebærer, at såfremt en 
udviklingskonsulent i DHF er blandt de bedste, kan 
vedkommende udtages til landsholdet 

 
 
 



 

 

Punkt 5 Genoptagelse af tidligere beslutning om antal kortbaner   
 På baggrund af en anmodning fra BLB til PB, har formandskabet 

givet tilsagn om støtte til mere end en kortbane til samme klub. 
 Formandskabet ønskede denne beslutning verificeret af 

bestyrelsen. 
 Bestyrelsen var enige i beslutningen og drøftede videre om DHF 

kortbane.  
 
 Beslutning: 

 Formandskabets tilsagn er godkendt 

 Der gives tilskud til de der ansøger om kortbane, idet 
det er særdeles vigtigt at få konceptet udbredt mest 
muligt. 

  
 
Punkt 6 Forslag til mødeplan for bestyrelsen 2017-2018   
   
 Det fremsendte forslag blev gennemgået, hvorefter 

nedenstående mødeplan blev vedtaget. 
 
 Beslutning: 

 31. august 2017 i Brøndby     

 25. september 2017 i Odense    

 23. oktober 2017 i Brøndby   

 17.-18. november 2017 i Kolding   

 19. december 2017 i Brøndby    

 7. februar 2018 i Brøndby   

 9.-10. marts 2018 i Horsens    

 17. april 2018 i Brøndby   

 8. maj 2018 i Brøndby   

 11. juni 2018 (mandag) - Årsmøde – et centralt sted i 
Danmark  

  
Punkt 6 a Udpegning af medlem til BRUD 
 BLB anmodede bestyrelsen om at godkende, at Karina 

Christensen inviteres ind i BRUD til aflastning. Karina er i 
forvejen medlem af børnefaggruppen – og er meget motiveret 
for arbejdet.   

 
 Beslutning: 

 Karina Christensen udpeges som formand for 
børnefaggruppen, hvorefter hun i den egenskab har 
sæde i BRUD. 

 BLB informerer Karina og øvrige medlemmer af 
børnefaggruppen / BRUD 

 
 

 
 
 



 

 

 
Sager til orientering / drøftelse 
 
Punkt 7 Elitedommerudvalg – fremtidig organisering   

På seneste møde i Udvalget for Professionel Håndbold (UFPH), 
har været drøftet en overflytning af dommerudvalget fra DHF til 
UFPH. I den forbindelse har UFPH drøftet proceduren for 
valg/udpegning. 
Divisionsforeningen har ønsket, at formand og medlemmer 
udpeges af UFPH (jf. DHF’s love), mens DHF har ønske om at 
foretage valg/ udpegning af samtlige medlemmer. På den 
baggrund har PB ønsket at høre bestyrelsens holdning til dette 
spørgsmål.   
 
Bestyrelsen skulle herefter forholde sig til følgende 3 modeller: 

  
1) DHF’s repræsentantskab vælger formand. Udvalgets 
medlemmer udpeges af DHF’s bestyrelse  

2) Udvalget for Professionel Håndbold udpeger formand og 
medlemmer (følger af nuværende tekst i DHF’s love, § 19 – og 
da evt. nyt stk. 4 c)  

3) DHF’s repræsentantskab vælger formand og regelfortolker. 2 
medlemmer udpeges af Udvalget for Professionel Håndbold  
 
BD rejste spørgsmålet om økonomi ved en overflytning af 
udvalget til UFPH. PB bemærkede, at under UFPH deles 
udgifterne 50/50. Men at dette spørgsmål må drøftes under på 
det kommende møde i UFPH. Han fandt endvidere, at såfremt 
en flytning af dommerudvalget medfører ekstraordinære 
omkostninger, må dette spørgsmål drøftes separat i UFPH.  
 
JC fandt også at der bør være et islæt af bredde i eliten. På den 
baggrund kunne DF-H godt gå ind for model 3.  
JK fandt at model 3 kan godkendes.  
CGL anbefalede model 3. 
 
Beslutning: 

 Bestyrelsen besluttede model 3, hvorefter formand 
vælges af repræsentantskabet. DHF udpeger 
regelfortolker, mens UFPH udpeger 2-3 medlemmer 
(antal medlemmer er endnu ikke endeligt besluttet i 
UFPH). 

 Der foretages ikke – udover nærværende -  
yderligere intern/ekstern information om dette, da de 
videre drøftelser om overflytning af dommerudvalget 
skal foretages på det kommende møde i UFPH d. 4. 
april 2017 

   
 
 



 

 

 
Punkt 8 Orientering fra   

a. Formand 
PB oplyste, at der er en række årsmøder såvel i DIF som i 
distriktsforbund. JHF, HRØ og DIF afholder årsmøde samme 
formiddag. Dette udfordrer DHF deltagelse.  
PB opfordrede distriktsforbundene til at tale sammen om 
fremtidige årsmøder. 
PB og ANI tilstræber at deltage i kredsenes årsmøder.  
 

 
b. Næstformand 
CGL har tænkt en del over hvordan arbejdslivet, håndboldlivet 
og privatlivet skal hænge sammen. Han finder ikke, at vi altid 
når de mål, vi sætter op. Han har brugt 135 hele dage på 
håndbolden det sidste år. På den baggrund har han ikke et 
ønske om genvalg på det kommende rep.møde.  
 
PB udtrykte meget stor ærgrelse over denne beslutning, da 
bestyrelsen og dansk håndbold kommer til at mangle ham. Men 
PB udtrykte samtidig stor forståelse for baggrunden for denne 
beslutning. 
 
MOC udtrykte, at han også var meget ked af denne beslutning, 
da CGL har været en kæmpe stor støtte for elitedelen i dansk 
håndbold. 
 
PW fandt, at vi skal tænke os grundigt om, når vi fremover skal 
have en næstformand, der ikke skal bruge så mange resurser 
på dette arbejde.  
 
 
c. Administration 
MOC oplyste, at der mandag udsendes en pressemeddelelse 
vedr. HA-træner.  
Stor ros til Simon Lindhard fra Sønderjyske for at lade Morten 
Henriksen deltage i nogle aktiviteter førend han tiltræder som 
sportschef.  
BD og MOC har deltaget i møde med DGI og DIF om Bevæg dig 
for livet. Der arbejdes på at finde et eller flere fælles projekter. 
Han håbede derfor på at bestyrelsen fortsat gav mandat til at 
arbejde videre med disse ting.  
Der var enighed om at arbejde videre. 
 
Endvidere var der stor enighed om at breddefaggruppen og 
andre skal arbejde videre med egne projekter for fuld kraft.  
 
I ORKO er der nogle ideer til endnu tættere bånd fra mesterskab 
til bredden startende ved VM 2019. 
 



 

 

DIF’s bestyrelse har udtrykt sin støtte til de af DHF valgte 
strategiske spor. DIF ønsker dog, at DHF tager et større socialt 
ansvar.  

 
d. Divisionsforeningen 
Randers HK skal have ny direktør. I den forbindelse har man 
kigget på gennemsnits alderen på disse stillinger, hvor 
ancienniteten er nede på 2-3 år. Derfor er DF i gang med at 
arrangere en lederuddannelse for at klæde folk bedre på – og 
for at kunne holde på dem i længere tid. 
 
Afholder konference d. 17. marts for klubber m.fl. med 
workshops. 
 
Afholder årsmøde d. 8. juni – og dagen efter afholdes TV2 
Ligaseminar. 
 

 
e. Håndboldspillerforeningen 
HSF deltager også på workshoppen d. 17. marts hos DF-H. 
Der har været en dialog mellem HSF og DF-H om boldene. Det 
er åbenbart kun i Danmark, at man lægger vægt på 
boldstørrelserne. 
 
PB fastslog, at de internationale regler for bolde skal 
overholdes. Og det vil blive indskærpet. 
 
Bruger en del tid på matchfixingbesøg. Der er til stadighed et 
behov for en holdningsændring hos spillerne. 
 
Der har været nogle sager med spillernes kørsel. Disse sager 
stammer fra før man indførte den i fællesskab udarbejdede 
standardkontrakt.  
 
Michael Sahl er udnævnt til præsident for den internationale 
spillerorganisation. 

 
Punkt 9 Orientering fra 

a. Strukturgruppen 
b. Turneringsgruppen   
c. Rekrutteringsgruppen 
d. Uddannelsesgruppen   
 
Der var intet nyt i forhold til grupperne.  
 
DHF’s kommunikationsafdeling udsender i nær fremtid en nyhed 
på hjemmesiden om status på gruppernes arbejde, idet der ikke 
har været nogen udmelding herom til konferencedeltagerne 
siden konferencens ophør.  
 
Evt. eksterne henvendelser vedr. disse grupper må rettes til PB. 



 

 

 
Punkt 10 Økonomi 

Orientering om regnskab for 2016 
ANI oplyste, at revision af årsregnskabet påbegyndes i den 
kommende uge. Regnskabet udviser et meget fornuftigt resultat. 
Bundlinjen siger omkring 1.9 mio kr. Egenkapitalen er nu 
genskabt. 
 
Der forventes en udlodning fra DIF til DHF til dækning af udgifter 
i anledning af det internationale arbejde.  

    
 

Punkt 11 Evt.  
 MMJ bemærkede, at faggruppe referaterne fra BRUD også 

ønskes tilsendt administrationerne.  
 
 CGL bemærkede, at der i DF-H regi drøftes en mulig udvidelse 

af Damehåndboldligaen til 14 hold, ligesom man kigger på 1. 
division.   

 
FS  


