
 

Brøndby den 25. marts 2019 
 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 7 2018-2019 
 

Lørdag d. 9. marts 2019, kl. 09.00 på Scandic Kolding, Kokholm 2, 
6000 Kolding 
 
Deltagere:  Per Bertelsen (PB), Jan Kampman (JK), Anker Nielsen (ANI), Betina Lyng-
Bjerre (BLB), Ove Leegaard (OL), Kent Nicolajsen (KN),   Mogens Mulle Johansen (MMJ), 
Troels Hansen (TH), Michael Svendsen (MS), Lean Bach-Nielsen (LBN), Kasper 
Jørgensen (KJ), Morten Stig Christensen (MOC), Henrik M. Jacobsen (HMJ), Frank Smith 
(FS), Katrine Munch Bechgaard (KMB), Morten Henriksen (MH)   
Afbud fra Allan Enevoldsen og Michael Sahl-Hansen (sidstnævnte remplaceret af Lean 
Bach-Nielsen)   
 
 

Dagsorden   
   

  Sager til beslutning 
 
Punkt 1 Underskrift af referat af bestyrelsesmøde nr. 3 d. 27. 

september 2018   
 Referatet blev underskrevet 
 
Punkt 2 Indstilling om sølvnål    
 JHF, kreds 5 havde fremsendt en indstilling om en sølvnål til sin 

afgående formand, Kurt Iversen.  
 
 Beslutning: 

• Bestyrelsen godkendte indstillingen 
 
Punkt 3 Indstilling om finansiering af projekt revision af 

Børnetræneruddannelsen   
 Børnetræneruddannelsen ønskes opkvalificeret i tråd med de 

vækst strategiske indsatser for børn og uddannelse.  
  
 OL underbyggede indstillingen på vegne af DHF’s UU.  
 
 OL understregede, at han ikke kunne garantere resultatet af 

projektet, men at det er en indgangsvinkel til at blive klogere på 
de forskellige områder. E-learning er formentlig vejen frem. 

 Denne måde er til at fremtidssikre på. 
 
 HMJ henviste til foreningsundersøgelsen, hvoraf det fremgik, at 

alt handler om uddannelse.  
 
 På indtægtssiden er e-learningen gratis, medens man betaler for 

den øvrige del.  
 
 
 Beslutning: 



 

• Bestyrelsen godkendte indstillingen. Projektet 
finansieres via de klausulerede midler til 
breddeamatøridræt under DHF 

 
 
Punkt 3 a Distriktsforbund opkrævning af gebyr for klubber i Liga og 

1. division   
 KJ fremhævede, at man fra liga og 1. div. klubberne er meget 

utilfredse med dobbeltopkrævning af gebyr for deltagelse, dels 
fra DHF og dels fra JHF/FHF.  

 
 MMJ nævnte, at FHF fra DHF har fået at vide, at man skal 

opkræve beløbet. Samt at FHF afleverer en del af beløbet til 
DHF. MMJ var dog enig i, at ikke dette er helt hensigtsmæssigt. 

 
 TH nævnte, at HRØ ikke opkræver beløbet fra Liga og 1. div. 

klubber.  
 
 KN nævnte, at han har søgt tilbage i JHF referater fra 2009, 

hvor man fejlagtigt har benævnt gebyret som 
administrationsgebyr. Men at gebyret rettelig dækker 
uddannelse af dommerne.  

 
 ANI gav den historiske baggrund for indførelsen af beløbet, som 

opstod fra tiden langt før Prof. Udvalgets opståen. Den gang var 
kredskontorerne langt mere inde over kampene i de bedste 
rækker, end de er i dag. 

 
 KJ nævnte, at der mangler gennemsigtighed over, hvad der reelt 

skal betales. Klubberne er ikke uvillige til at betale, når de bare 
kan se, hvad de betaler til.  

 
 KN beklagede, at der i det konkrete tilfælde er blevet truet med 

udelukkelse. Dette er ikke intentionen.  
 
 TH fandt, at man i distriktsforbund/region må kigge på sin bøde- 

og gebyrstruktur.  
  
 Beslutning: 

•     Der var enighed om at distriktsforbund og region 
fremadrettet IKKE kan opkræve gebyr fra Liga og 1. 
div. Hold.  

•     ØU fremkommer med en løsningsmodel. 
 

Sager til orientering/drøftelse  
 
Punkt 4 Opfølgning på orientering om DA EM fra seneste 

bestyrelsesmøde samt orientering om HA VM 
 
 MH gav en kort orientering om såvel udestående punkter vedr. 

DA EM som om HA VM generelt. 



 

 
 
Punkt 5 Orientering om status på Bevæg Dig For Livet 
 Blev gennemgået på mødet mellem bestyrelse og 

udvalgsformænd.   
 
Punkt 6 Ramme til samarbejde med DGI    
 Kort drøftelse af samarbejdet med DGI. 
 Enighed om at fortsætte drøftelsen på det kommende 

bestyrelsesmøde. 
 
Punkt 7     Opfølgning på projekter  
 ANI henviste til den udsendte opgørelse.  
 Der er kommet godt gang i etableringen af kortbaner, hvorfor 

der udloddes en del af de til dette formål tidligere bevilgede 
midler.  

 Konsulentaftalen skal revurderes i 2020. 
 
Punkt 8 Orientering om årsregnskab 2018   
 ANI gav en kort orientering. 
 
Punkt 9 Repræsentantskabsmøde 2019 
 FS gennemgik valg og foreliggende forslag. 
  

Mødet er i år et to dages arrangement. 
  

TH bad om at få varieret fredagens arrangement fremadrettet. 
 
 Der har ofte været talt om at få kvalificeret vort 

repræsentantskabsmøde med mere fagligt indhold. Men der er 
ikke fremkommet konkrete ønsker fra bestyrelsen, ligesom der 
ikke er kommet konkrete ønsker til et fredagsarrangement.  

  
PB nævnte, at det har været et politisk udtrykkeligt ønske, at der 
var et socialt fredagsarrangement. 

 
Punkt 10 Godkendelse af referater 

a. ORKO 12.12.18   
Ingen bemærkninger til referatet. 
 
 

Punkt 11 Meddelelser fra 
a. Formand 

VM har været et fantastisk arrangement. Men super gode 
præstationer af de enkelte spillere. De frivillige har tacklet et 
stort pres på en glimrende måde. Hallerne har været fyldte.  
En kæmpe ros til alle involverede.  
 
Prof. Udvalget har startet en proces med at kigge på 
hvorledes landkortet skal se ud de kommende år. Der tages 
nu et servicetjek på samarbejdet. MOC og PB laver sammen 



 

med KJ og Thomas Christensen fra DF-H et kommissorium 
for dette arbejde  
 
Arbejdet med Good Governance startes op nu. Der er 
planlagt en række møder.  
MOC og PB skal mødes med DIFs formand om dette emne i 
nær fremtid. 

    
b. Administration 

MOC deltager i Nations Board møde mandag-tirsdag. 
Klubberne har i lang tid stået stærkt i en række 
sammenhænge, men nu er Nations Board også ved at få 
fodfæste via en plads i Executive Committee.  
 

c. Divisionsforeningen Håndbold 
Man er klar til atter at tage hul på debatten om ligalicens.   
Dette er en nødvendighed, da ikke alle klubber optræder lige 
professionelt på alle måder. 
 
Der afholdes Final4 i Boxen i den kommende weekend. Det 
solgte antal billetter på nuværende tidspunkt er ikke så højt 
som forventet.  

 
d. Håndbold Spiller Foreningen 

 Stor applaus for VM og afviklingen af dette mesterskab. 
 
Efterfølgende har der været lidt omkring arbejdsbelastning 
af nogle spillere efter mesterskabet. 
   
Ser frem til det kommende awardshow i juni måned.  
 
Der har været afholdt møde i samarbejdsudvalget om 
spillerkontrakternes indhold.  
 
Red Button app vil man gerne orientere de yngste landshold 
om.  

 
Punkt 12 Evt.  

ORKO varetager alle interesser vedrørende mesterskaber på 
dansk grund. ORKO skal nu nedsættes til 2020.  
PB bad bestyrelsen om at nikke til at HJL, MOC og JK ville 
sidde i ORKO med Katrine Kjøller som sekretær, samt at ORKO 
får muligheden til ad hoc at indkalde deltagere til møder.  
Bestyrelsen nikkede til dette. 
 
TH nævnte, at der findes et Idrætsforum København, hvor HRØ 
betaler 10 t. kr. årligt til. DIF betaler også til dette. Forum har 
fungeret fint. DIF har nu meddelt, at man ikke vil være med 
længere. At man trækker opgaven hjem til DIF. DIF har betalt 
300 t. kr. årligt til dette.  



 

Opgaven skal nu løses i Public Affair i DIF. Dette har HRØ 
accepteret.  
Der er nu nedsat en styregruppe med et politisk udvalg med 
deltagelse af nogle klubber i København. HRØ er ikke 
repræsenteret. Inde idrætten er kun repræsenteret med en 
person. Dette har TH afholdt møde med DIF /Hans Natorp om. 
Dette møde har ikke resulteret i noget konkret.  
Der er nu anmodet om et politisk møde med DIF om sagen.  
 
Der kan muligvis opstilles en kandidat til en et års periode i 
DIF’s bestyrelse, såfremt et af de nuværende medlemmer 
vælges som formand for Friluftsudvalget.  
 
Flemming Knudsen ønsker genvalg til DIF’s bestyrelse – og har 
søgt DHF’s støtte.  
 
KN nævnte, at JHF afholder repræsentantskabsmøde d. 27. 
april, hvor man efterfølgende har en strukturdebat / information 
af baglandet i relation til fremtidens struktur. Man er åben 
overfor at reducere antallet af enheder i det politiske i JHF. KN 
inviterede interesserede til at deltage i dette møde.  
 
TH nævnte at BLB og KN deltager i standen på Folkemødet om 
lørdagen. Debatterne er på plads. Facilitator er fhv. DGI-
formand, Søren Møller. MH deltager også i en debat om 
lørdagen.  

 
FS 
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