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 Brøndby, den 19. juni 2018 
  
 
 
 

Referat af Repræsentantskabsmøde mandag den 11. juni 2018   
på Scandic Hotel Kolding 

 

Formand Per Bertelsen bød velkommen til DHF’s repræsentantskabsmøde 2018.  
 
Punkt 1 Valg af dirigent 

 På forslag fra bestyrelsen blev Jens Bertel Rasmussen valgt til dirigent.  
   
Jens Bertel Rasmussen blev valgt med akklamation. Herefter konstaterede han 
repræsentantskabets lovformelighed og beslutningsdygtighed. 
 
Som stemmetællere blev valgt Brian Nielsen (FHF) og Simon Lui Hansen (DHF). 
Der var mødt 49 stemmeberettigede repræsentanter. Deltagerlisten er bilag til dette 
referat.  

 
 
Punkt 2 Formanden og de nedsatte udvalg aflægger beretning 
   Per Bertelsen aflagde herefter den mundtlige beretning: 
 

”Inden vi går til den egentlige beretning, har vi måttet konstatere at en af vore 
håndboldkæmper ikke længere er i blandt os.  

 
Forbundets tidligere næstformand og formand fra 1986 til 87, Erik Tvernø, er død 8 
maj 2018. Erik fik tildelt forbundets guldnål i 1986. 
Må jeg bede forsamlingen at rejse sig og afholde 1 minuts stilhed. 
  
Ja, så forsvandt endnu et år, og hvor blev dette af?  
Opdateringerne er foretaget i min skrevne beretning, samt i ledelsesberetningen. 
 
Jeg plejer at starte med at berette om ligaerne. Det vil jeg også starte med i år, om 
end det ikke er den helt samme Liga som normalt. Denne gang taler jeg om Lykkeliga. 
 
Kent, Willy fra kreds 1, samt Christian P fra DIF, havde den store fornøjelse at deltage 
i Lykkeliga Cup i lørdags; en helt igennem fantastisk oplevelse. 
 
Nogle har ytret sig om hvorvidt Lykkeliga får for megen plads i medierne og på de 
sociale medier. Det skal jeg ikke kloge mig på, men jeg tror, at alle der bare er den 
mindste smule negativ, burde ofre en dag på denne oplevelse. Så vil de negative 
røster helt sikkert forstumme. 
 
På vejen hjem sad jeg og tænkte på, at ALLE indenfor vor sport burde opleve dette. 
Opleve denne glæde og begejstring fra alle involverede. At opleve det at bare man 
har mulighed for at være med på håndboldbanen, er kæmpe stort. Skulle man så 
score et enkelt mål, så ser ud til at være det samme som da vore herrer vandt OL 
guld. Her er ingen forældre der prøver at pace deres børn frem; her er ingen råben 
efter dommeren. Her er bare en helt fantastisk stemning, bare man er med. En helt 
igennem fantastisk oplevelse.  
 
 



Dansk Håndbold Forbund   
  

  
 
DHF og Rikke har igennem nogen tid arbejdet på at få lavet en aftale med Lykkeliga. 
Jeg tror at begge parter længe har ønsket sig et tættere samarbejde.  Rikke har dog 
været utroligt hængt op, hvorfor det er trukket lidt ud. Men vi er i DHF utrolig glade for 
at det nu er lykkedes os, at finde en samarbejdsaftale til gavn for alle parter.  
Jeg håber og tror på, at begge parter vil få rigtig meget ud af denne aftale.  
Vi har derfor inviteret Rikke til at holde et oplæg for repræsentantskabet senere i aften, 
hvilket jeg glæder mig meget til. 
 
Breddehåndbolden  
Der skal ikke herske nogen tvivl om at det har været et utroligt hårdt og opslidende år 
for vore breddefolk. Jeg tror under alle omstændigheder, at Betina og Steen kan nikke 
til dette. 
Rigtig mange ting har været oppe og vende. 
 
Først et kik på ulige årgange: Dette har været en lang og opslidende proces. En 
proces som man ikke altid har haft fornemmelsen af, men man har haft troen på at de 
folk, som har arbejdet med dette projekt, har helt styr på det. Personligt har jeg haft 
svært ved at fornemme det rigtige i det ene eller andet, men har altid fulgt vore 
specialister; fulgt deres råd. Jeg ved at der har været mange forskellige holdninger til 
dette, og det er der sikkert stadig. En lang proces er nu ved at være tilendebragt, og 
implementeringen skal til at begynde. Lad os alle trække på samme hammel. Lad os 
komme i gang uden alt for mange mislyde, og lad os alle tro på projektet. Det fortjener 
det. 
 
Knæk kurven  
Knæk kurven er jo også et af de rigtig store projekter som vi har arbejdet med. Jeg er 
utrolig stolt over at vi nu har fået knækket kurven. Alene det at få stoppet nedgangen 
er en kæmpe sejr. Nu gælder det om at få flere til at dyrke vor fantastiske sport. Jeg 
syntes vi er godt rustet til dette, når vi ser på alle de tiltag som ligger og venter.  
 
En af vore andre nye tiltag, som efter min opfattelse er helt fantastisk, er ændringen 
af spillefladen for vore yngste spillere, nemlig kortbanen. Den lange transportvej 
mellem de to mål har ikke været særlig befordrende for vore yngste spillere. De vil op 
foran mål, hvilket de kommer med dette tiltag. En ekstra bonus er så at vore ældste 
spillere også kan benytte sig af dette: et tiltag som også denne gruppe har taget til 
sig. Det er efter min mening en af måderne hvorpå vi kan få flere medlemmer, selv 
om jeg godt er klar over, at det at dyrke holdsport, hvor man ikke helt selv kan 
bestemme tid og sted, ikke er det nemmeste i dagens Danmark.   
 
Sidste år glemte jeg Københavner projektet. Et projekt som primært er drevet af HRØ. 
Dette er et langt sejt træk, men med DHF/HRØ og ikke mindst Københavns Kommune 
som samarbejdspartnere, er jeg sikker på at dette både nu og i fremtiden vil bære 
frugt. 
 
En anden ting som gerne skulle være med til at få kurven til at stige igen, er vore 
mange utrolig dygtige konsulenter. I DHF er vi sammen med distriktsforbundene 
blevet enige om en længerevarende plan og vi har i fællesskab investeret rigtig mange 
penge de kommende år i udvidelsen af antallet af konsulenter på landsplan.  
Vi er alle enige om, at konsulenthjælpen, godt bakket op af udviklingsafdelingen, er 
utrolig vigtig for vore klubber. 
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Alle vore konsulenter er nu samlet under DHF’s og udviklingschefens vinger, og jeg 
tror på at det er en stor hjælp i det daglige, at konsulenterne føler et tættere forhold til 
de andre konsulenter som et team. 
 
Ligaerne 2017/18 
I sidste års mundtlige beretning fik jeg måske munden for fuld, da jeg sagde at 
ligaerne 2016/17 havde være forrygende. Dette gør at det ikke er nemt at finde det 
rigtige ord til dette års ligaer. De har simpelt hen været mere end forrygende.  
Ikke mindst finalespillet, som for såvel herrerne som for damerne, har været helt i 
særklasse. Danmarksmestrene er blevet fundet med mindst mulige marginer, hvilket 
også gjaldt for bronzekampene. 
 
Ikke nok med at kampene er blevet afviklet i den hede sommervarme, men også med 
fyldte haller hver eneste gang. Det er fantastisk. 
 
En stor tak skal lyde til alle der har været involveret. Selvfølgelig holdene med trænere 
og ledere, men absolut også til de mange frivillige, som utrætteligt stiller op kamp efter 
kamp for at give deres hold de absolut bedste betingelser. Disse mennesker har jeg 
også utrolig stor respekt for. 
 
Udvalget for Professionel Håndbold 
Jeg havde den store fornøjelse igen i år at deltage i Divisionsforeningens årsmøde, 
som blev afholdt i torsdags. I formandens beretning var der et par mislyde omkring 
arbejdet i udvalget, og at tonen var blevet skærpet på det sidste. 
Deri kan jeg kun give Jens ret. 
 
Når vi ser i hele udvalgets levetid, så har vi lagt lag på lag på, i forhold til klubberne 
og dermed DF-H. Lag som skal lægge sig og finde sit naturlige leje. Dette gør at med 
de beslutninger der skal træffes, og ikke mindst de ønsker DF-H har, så skærpes 
tonen ind imellem. Hvilket for mig kun er en naturlig del af dette samarbejde.  
Vi har opnået en masse, derom hersker der ingen tvivl. Men der er områder hvor vi i 
DHF’s bestyrelse slår op i banen, idet det i sidste ende er os, der har det fulde ansvar 
for håndbolden i Danmark. 
 
Jens Christensen valgte efter næsten et kvart århundrede at takke af som formand. 
Vi har rigtig meget at takke Jens for. Ikke mindst hans evne til altid at prøve at finde 
løsninger. Kasper Jørgensen blev enstemmigt valgt som ny formand for DF-H . Rigtig 
stort tillykke herfra. Vi glæder os til samarbejdet. Det er store sko der skal fyldes ud 
efter Jens, men vi er sikre på at det nok skal lykkedes. 
 
 
Landsholdene  
Landsholdene har i den forgangne sæson, for øvrigt som året før, haft store udsving. 
Vi når i øjeblikket ikke helt op på skamlen, men ligger lige under. Det skal vi have gjort 
noget ved. Selv om jeg godt er klar over, at der rundt omkring i Europa og verden 
investeres rigtig mange penge i landsholdene, langt flere end vi kan. Dette sammen 
med mange andre ting gør, at holdene er blevet meget mere lige, som så samtidig 
gør det sværere at nå helt op på skamlen. Det er ofte meget små ting der gør 
forskellen. 
Selvfølgelig vil vi gerne øverst på skamlen, men det vil de andre nationer selvfølgelig 
også gerne. 
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VM 2019 og EM 2020 
Som I alle ved, så afvikler Danmark sammen med Tyskland, herrernes VM i januar 
2019. Et kæmpe projekt der sætter vore organisatoriske talenter under pres. Vi har jo 
før afviklet mesterskaber sammen med vore norske venner. Opgaver som vi med vore 
håndboldkulturer har haft god succes med.  
 
Vi kommer i januar til at afholde dette VM sammen med Tyskland, som har en lidt 
anden kultur. Så opgaven med at få et mesterskab og ET billede ud til hele 
håndboldverdenen, selv om der er to lande, er selvfølgelig kæmpe stor. Vi skulle jo 
nødigt komme i den situation, at der på samme tid blev afholdt et mesterskab i to dele. 
Men jeg er nu helt rolig. Med vor erfaring og tysk grundighed skal der nok komme 
noget stort ud af det. 
 
Jeg glæder mig rigtig meget til dette. 
 
I december 2020 kommer turen så til damernes EM sammen med Norge. Det er jo 
en opgave som vi kender, ligesom vi kender Norges måde at arbejde på. Så det skal 
ligeledes nok blive en fest. 
 
Ud over disse to arrangementer på bogen, har vi også sammen med Norge og 
Sverige damernes VM i 2023. I næste uge afgøres det om vi sammen med Schweiz 
får herre EM enten 2022 eller 2024. 
En kæmpestor tak skal lyde til Sport Event Danmark og Lars Lundow, for altid at yde 
os den bedste støtte i vores bud. 
 
Nogle kan sikkert spørge sig selv om, hvorfor i himlens navn vi bruger så mange 
resurser på disse mesterskaber. Forklaringen er meget enkel. Det er en del af 
forretningen. Med de midler vi kan skabe ved disse arrangementer, har vi muligheden 
for hele tiden at udvikle håndbolden. Overskuddene herfra skal alene komme 
breddehåndbolden til gode. Et par eksempler er, at der er bevilliget 1,5 millioner 
kroner til hjælp til op stregning af de nye kortbaner, og at der i samarbejde med 
distrikterne, er bevilget flere millioner til opnormering af konsulenterne. 
 
Håndbold Award 
I samarbejde med Divisionsforeningen, Håndboldspillerforeningen og TV2 fik vi for 
første gang stablet håndboldens eget award show på benene. Jeg vil gerne herfra 
takker Divisionsforeningen for det store arbejde, som I har lavet.  En kæmpe opgave 
som jeg syntes er blevet løst flot, og jeg glæder mig til sammen med jer at evaluere 
dette, så det kan blive endnu bedre fremover. 
 
Strukturen 
Ja, dette er efterhånden blevet et meget slidt ord, uden at det har båret noget rigtig 
godt med sig rent organisatorisk.  
Der har været mange tiltag og knopskydninger. Men vi må snart til at se på,  om tiden 
ikke er ved at være inde, til at tage skeen gevaldigt  i den anden hånd, og få lavet 
noget brugbart, til gavn for vore foreninger.  Processen har i alt for lang tid været 
blokeret af personlige interesser, i stedet for det, som det egentlig drejer sig om; 
nemlig vore klubber. Verdenen i 2018 er en anden end den var for 10 og 20 år siden. 
Jeg tror, at alle der har arbejdet med vor organisation, fornemmer at det ikke bliver 
lettere at finde egnede folk til poster og udvalg. Gode folk som kan og vil holde 
længere en blot en enkelt periode, eller bliver indsat måske for et år eller to, for så 
igen af forsvinde ud i glemslen. 
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 Vi skal gøre noget - og det skal være nu. 
Vi skal lave en plan NU, som fremtidssikrer vort forbund og den sport som vi alle 
holder så meget af. 
 
Vi kan ikke vente på at enkeltpersoner går på pension, eller finder noget andet at 
bruge fritiden på. Vi må så finde nogle overgangsordninger, som tilfredsstiller alle. Jeg 
er sikker på at det ikke længere er telefon områdenummeret, som betyder noget, men 
derimod den service og sikkerhed, vi giver vore foreninger. 
 
Jeg ved godt at når det bliver sagt, så lyder det ekstremt hårdt. Men jeg er sikker på, 
at vi kan finde løsninger og overgangsordninger, så ingen bliver trampet på eller 
trampet ned. 
Lad os igangsætte dette arbejde fra DHF’s side efter sommerferien. 
 
Årene fremover: 
Efter min opfattelse er tiden kommet til at vi skal have moderniseret vort gamle 
forbund. Jeg gav udtryk for dette allerede sidste år. Der har været rigtig mange ting, 
så fokus har ikke helt været på dette. Men det skal vi have fat i nu,  inden det bliver 
for sent. 
 
Jeg vil efter sommerferien nedsætte en arbejdsgruppe, som skal give vort samlede 
forbund et service tjek. Et tjek, der gerne skulle munde ud i ,at vi får en mere moderne 
organisation, som vi kan arbejde med i årene fremover, i tæt samarbejde med vor 
administration, og vore mange rigtig dygtige ansatte og ildsjæle, ligesom vore 
foreninger skal mere i fokus.  
Dette kan vi kun få sat i gang ved at vi alle arbejder positivt, så vi undgår alle de 
mange små og store magtkampe og ”fnidder fnadder”, som vi bliver mødt med utallige 
gange i løbet af et år.  Lad os bruge vore kræfter på at udvikle vor organisation. Lad 
os bruge vore kræfter på den sport, som vi alle sammen holder så meget af. Lad os 
komme væk fra alle de kampe, som dræner os i det daglige. Lad os gøre det der er 
bedst for vor sport. 
 
Afslutningsvis skal lyde et kæmpe tak til alle politiske led, alle i vore administrationer 
og ansatte, alle frivillige, sponsorer , DIF, TD og Sport Evemt Danmark. Skulle jeg 
havde glemt en enkelt som ikke hører ind under disse grupper, så er det ikke uvilje, 
tro mig. 
 
Tak.” 

 
Herefter afsluttede Per Bertelsen sin beretning.  
   
Repræsentantskabet godkendte enstemmigt den mundtlige beretning. 
 
Jens Bertel Rasmussen suspenderede repræsentantskabsmødet. 
 
Per Bertelsen bød herefter velkommen til Rikke Nielsen, der med stort 
engagement indviede forsamlingen i baggrund for og det store arbejde med 
Lykkeliga.  
 
Følgende hæder blev uddelt: 
 
Årets Håndboldforening: Søby IF 
DHF’s Rejselegat:  Anja T. Nielsen, JHF 
 
Repræsentantskabsmødet blev herefter genoptaget. 
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Punkt 3 Økonomiudvalget forelægger det reviderede regnskab til godkendelse og 

orienterer om budgettet for det igangværende regnskabsår. 
 
 Anker Nielsen gennemgik det reviderede og underskrevne regnskab.  
 Nettoresultatet udgør ca. 3,4 mio. kr. mod budgetteret 22 t. kr., hvilket han fandt 

meget tilfredsstillende. Han bemærkede, at det nu er 5. år i træk, hvor DHF kan 
præsentere et overskud.  

 
 De væsentligste budgetafvigelser blev kort gennemgået.  
 
 Egenkapitalen udgør 17,2 mio. kr.   
 
 Jens Bertel Rasmussen oplæste revisionens blanke påtegning. 
 
 Der var ingen spørgsmål til regnskabet. 
 
 Repræsentantskabet godkendte enstemmigt regnskabet.  
 
 Anker Nielsen orienterede herefter om budgettet for 2018. 
 
 Der er budgetteret med et overskud på 1,1 mio. kr. Budgetopfølgningen for 1. 

kvartal ”ser ikke så dårlig ud”. Dog mindede han om, at der stadig resterer 3 
kvartaler.  

 
  
Punkt 4 Behandling af indkomne forslag til DHF’s love og/eller deltagelses- og 

funktionsbestemmelser. 
 
Punkt 4a Fra Udvalget for Professionel Håndbold 
 
 Forslag til ændring af DHF’s love § 6 (bilag 4a). 
 Forslag til sletning af passus om betaling for forbundets officielle blad. 
  
 Frank Smith gennemgik og motiverede forslaget. 
 Dirigenten oplæste forslaget. 
  
 Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 
Punkt 4 b Forslag til ændring af DHF’s love § 16 (bilag 4 b) 
 Forslag ændret sammensætning af BRUD, et yderligere medlem af 

dommerudvalget samt nedlæggelse af Internationalt Udvalg.  
 
 Frank Smith gennemgik og motiverede forslaget. 
 Dirigenten oplæste forslaget. 
  
 Forslaget blev vedtaget med 48 stemmer for; 1 undlod at stemme. 
 
Punkt 4 c Forslag til ændring af DHF’s love § 23 (bilag 4 c) 
 Forslag til præcisering af hvornår dommerne i Eliterækkerne har en tidsfrist for 

indberetning og hvornår der ikke gælder en tidsfrist. 
 
 Frank Smith gennemgik og motiverede forslaget. 
 Dirigenten oplæste forslaget.   
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 Forslaget blev vedtaget med 46 stemmer for; 2 stemmer imod og 1 undlod at 

stemme. 
 
 
Punkt 5 Valg 
 a)  Valg af formand: Per Bertelsen blev genvalgt 
       
  Valg af bredde- og udviklingsansvarlig: Betina Lyng Bjerre blev genvalgt 
  
 b) Ekstraordinært valg af formand for  
  Dommerudvalget (1 år): Jørgen Svane Sørensen blev valgt  
 
  Turneringsudvalget (1 år): Anders Fredsgaard blev valgt 
 
 c) Valg af formand for: 
  1) Arrangementsudvalget: Hans-Jørgen Lythje blev genvalgt 
 
  2) Eliteudvalget: Sigurd Skovborg blev genvalgt 
 
  3) Beach Handball Udvalget: John Kruse blev genvalgt 
 
  4) IT-Udvalget: Lars Dalsgaard blev genvalgt 
 
 
Punkt 6 Valg af medlemmer til Appelinstansen   
 Michael Meyn og Jacob Schjern-Andersen blev genvalgt.  
 
Punkt 7 Valg af suppleanter til Appelinstansen  
 Der var ingen kandidater til suppleantposten.   
 
Punkt 8 Valg af revisor   
 EY blev genvalgt 
 
 
Punkt 9 Fastsættelse af tid og sted for næste års ordinære repræsentantskabsmødes 

afholdelse 
 Afholdes lørdag d. 25. maj 2019 i Brøndby med social aktivitet fredag d. 24. 

maj. 
 
Punkt 10 Eventuelt 
 Mogens Bay nævnte, at han har været med i den politiske ledelse i kreds 2 i 20 år, 

uden at der er sket nogen ændring i strukturen i Jylland. Han var rigtig glad for Per 
Bertelsens oplysning om at nu skal der kigges på strukturen i hele håndbold 
Danmark. Mogens Bay fandt ikke, at de eksisterende kredsgrænser længere gav 
nogen mening. Han opfordrede derfor til at samle håndbold Danmark i en 
organisation med væsentligt færre led. DHF skal gøres til et brand, hvilket vil 
medvirke til at øge kendskabet og dermed vil det formentlig også give flere 
medlemmer. 

  
 Per Bertelsen takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer Jens Christensen og 

Birger Dahl for samarbejdet i bestyrelsen. Endvidere takkede han den afgående 
udvalgsformand for turneringsudvalget, Troels Hansen – og bød ham samtidig 
velkommen i bestyrelsen som nyvalgt formand for HRØ. 
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 Jens Bertel Rasmussen takkede for god ro og orden. Han gav herefter ordet for de 

afsluttende bemærkninger til formanden. 
 
 Per Bertelsen takkede dirigenten for sit – som altid – flotte arbejde. 
 
 Per Bertelsen afsluttede mødet med at takke alle for fremmødet. 
 
 Repræsentantskabsmødet sluttede.  
 
 
 

    
     
     
    Frank Smith            Jens Bertel Rasmussen 
    Chef for Turneringsafdelingen            Dirigent 


