Brøndby den 18. september 2019

Referat af bestyrelsesmøde nr. 2 2019-2020
Onsdag d. 4. september 2019 på DHF’s kontor, Brøndby Stadion 13,
2605 Brøndby
Deltagere: Per Bertelsen (PB), Jan Kampman (JK), Anker Nielsen (ANI), Betina Lyng-

Bjerre (BLB), Kent Nicolajsen (KN), Ove Leegaard (OL), Allan Enevoldsen (AE), Mogens
Mulle Johansen (MMJ), Troels Hansen (TH), Michael Svendsen (MS), Michael SahlHansen (MSH), Kasper Jørgensen (KJ), Morten Stig Christensen (MOC), Henrik M.
Jacobsen (HMJ) og Frank Smith (FS)

Dagsorden
Sager til beslutning
Punkt 1

Underskrift af referat fra bestyrelsesmøde nr. 1 d. 25. maj
2019
Referatet blev underskrevet med en korrekt benævnelse i punkt
6 – ”klausulerede midler til breddeamatøridræt under DHF”

Punkt 2

Indstilling om Kortbanepulje
BRUD havde fremsendt en ansøgning om en ekstra bevilling på
600 t. kr., idet alle de hidtil bevilgede midler, nu er udloddet.
TH bemærkede, at HRØ er kommet godt i gang med
kortbanerne.
Beslutning:
• Bestyrelsen imødekom ansøgningen på 600 t. kr.
Midlerne udloddes fra ”klausulerede midler til
amatørbreddeidrætten under DHF”
Københavns Kommune har forpligtet sig til at understøtte
etablering af kortbaner i 8 foreninger.
Københavns Kommune har bedt DHF om at dække forskellen
med det aftalte beløb og den faktiske udgift.
Beslutning
• Det oprindeligt aftalte beløb udloddes fra
”klausulerede midler til amatørbreddeidrætten under
DHF”, medens forskelsbeløbet finansieres af VMpuljen.

Punkt 3

Indstilling om Årets ildsjæl
Administrationen har fremsendt en indstilling om en ny pris –
Årets Ildsjæl, hvis finansiering er dækket af en kommerciel
partner.
BLB havde ønsket sagen forelagt bestyrelsen til beslutning.
BRUD indgår i juryen.
Beslutning:
• Bestyrelsen vedtog indstillingen som forelagt

Punkt 4

Indstilling om refusion af gebyr til jyske kredse
ANI havde på vegne af ØU fremsendt en indstilling om at DHF
som et engangsbeløb finansierer de jyske kredse med i alt 90 t.
kr. Beløbet tages på driften. Beløbet dækker de budgetterede
indtægter for kredsene, som DHF’s bestyrelse har besluttet ikke
må opkræves (eliteklubber).
Beslutning:
• Indstillingen blev vedtaget.

Punkt 4 a

Indstilling fra HRØ om nyt medlem af dommerudvalget
HRØ har udpeget Claus Adelgaard som ny formand for HRØ’s
dommerudvalg. HRØ ønsker samtidig, at Claus Adelgaard
besætter HRØ’s ledige plads i DHF’s dommerudvalg.
Ingen bemærkninger til dette.
Beslutning:
• Claus Adelgaard indtræder i dommerudvalget

Sager til drøftelse /orientering
Punkt 5

Beach handball politisk og administrativ placering
PB ønskede at få afklaret hvorledes beach organisatorisk skal
være placeret, da vi nu står med 2 europamestre.
TH fandt, at beach indeholder både elite og bredde. Og at beach
skal have de rigtige vilkår for at kunne agere.
Hvad er beach i DHF?
HMJ nævnte, at administrativt er beach landsholdene forankret i
Landsholdsafdelingen, da dette er en naturlig anvendelse af
kompetencer. Politisk tilhører landsholdene dog stadig Beach
Handball Udvalget.
Der går en del rygter om at beach handball vil være på OLprogrammet i 2024 og 2028. PB fastslog, at der ikke foreligger
nogen beslutning herom.
Der var en bred drøftelse af beachhandball og landshold.

Vigtigt at få udarbejdet en strategi for hvad vi vil med vores
beach landshold.
Enighed om at afvente udkast til fremtidig strategi fra Beach
handball udvalget – og så behandle dette sammen med
spørgsmålet om politisk og administrativ placering til beslutning
på det kommende bestyrelsesmøde.
Punkt 6

Good governance
MOC og PB har deltaget i seminar hos DBU om good
governance. Nu skal næste step tages.
DIF har udarbejdet en good governance strategi, som kan
hjælpe os videre.
Det er nu aftalt med DIF, at DHF arbejder med ny struktur, hvor
good governance arbejdet ikke må stoppe dette. Men arbejdet
vil dog blive igangsat. 3 møder er aftalt med DIF. Så aftales den
videre proces efterfølgende. Formentlig bør en lille
arbejdsgruppe gå i dybden med dette arbejde.
MOC har fremsendt sit materiale til bestyrelsen pr. mail.

Punkt 7

Kvartalsopfølgning på Q2
ANI oplyste, at årsestimatet er et underskud på 900 t. kr. som
ordinært resultat mod budgetteret 2.3 mio kr.
Og det forventes, at resultatet kan blive endnu bedre.
Egenkapitalen er på trods af et driftsunderskud steget grundet
gevinst på værdipapirerne.

Punkt 8

Status på Bevæg Dig For Livet
Ikke så stor aktivitet grundet sommerferie.
DHF’s projektleder har desværre opsagt sin stilling pr. 1.10.,
grundet nyt job.
Der starter en barselsvikar for Anna Sand pr. 1. oktober.
Der arbejdes på en mulig intern løsning med besættelse af
projektlederstillingen i samarbejde med DGI.

Punkt 9

Styregruppemødet d. 3. september
FS orienterede om det afholdte styregruppemøde.
Der er nu givet grønt lys for at der kan arbejdes videre i forhold
til besluttede kommissorier, ligesom der er blevet vedtaget en
projekttidsplan, en kommunikationsplan samt en spørgeramme
til brug for interview af politikere og ansatte i JHF, FHF, HRØ
samt DF-H.

Punkt 10

Evt. Beach EM 2021
PB orienterede om at DHF gerne vil arrangere Beach EM 2021.
Det skal afklares, hvilke byer der kan være værtsbyer.
Der hører et mesterskab i en ungdomsårgang med til et
seniormesterskab.

Punkt 11

Orientering om Dame VM 2023
Der er lidt usikkerhed om økonomien i et VM med 32 hold efter
at mesterskabet er ændret fra hidtil 24 hold.
Danmarks interesse sammen med Sverige og Norge fastholdes
på trods heraf.
Der afvikles 2 indledende puljer i Sverige, 2 i Norge og 4 i
Danmark.
Der afvikles 2 mellemrunder i Danmark og 2 i Norge.
Finalespillet afvikles i Danmark.

Punkt 12

Referater (bilag)
a. ORKO 28.05. og 25.06.19
b. EU 21.05.19
c. TU 29.04.19
d. BRUD 13.06.19
e. DU 13.05. og 24.06.19
f. UU 22.05.19
KN bemærkede til DU-referatet, at de ændrede løbekrav til
dommerne er blevet næsten halveret. Desuden er
aldersgrænsen for dommere i 3. div. er hævet til 60 år. Dette
udvander vores produkt.
Der var enighed om at tale med formanden for dommerudvalget
om dette på mødet mellem bestyrelse og udvalg i november
måned.
Der var ingen yderligere bemærkninger til referaterne.

Punkt 13

Orientering fra
a. Formand
PB omtalte ungdomsholdenes præstationer med 2
bronzemedaljer. Flere nationer har virkelig oprustet på
ungdomssiden og har dermed overhalet Danmark.
b. Administration
MOC:
Anne Katrine Sand er inviteret til det tyske håndboldforbund
for at orientere om five-a-side m.v.

Morten Henriksen er i gang med at udarbejde en kriseplan,
såfremt der sker en alvorlig hændelse. Hvilket beredskab
skal da sættes iværk.
DIF er i gang med et politisk program. 6 forskellige temaer
med reference til samfundsdebatten, men ingen af disse
relaterer til foreningslivet. Vi må ikke glemme foreningslivet.
Dette er flaget overfor DIF.
DIF arbejder med TV-stationer om DM-uger fra 20-21, hvor
man samler forbundsmesterskaber i store byer.
DHF er interesseret i værtskabet for OL-kval, såfremt
damerne skal spille om dette.
HMJ nævnte, at damelandsholdene også er i gang med en
rebranding frem mod 2020. Der laves aktiviteter på sociale
medier samt en film med pigerne.
c. Divisionsforeningen Håndbold
Er gået i gang med arbejdet med at brande og gentænke
Dameligaen. Der er stor opbakning fra klubberne i
dameligaen til dette arbejde.
Damerne og herrerne er adskilt, da disse er to forskellige
brands.
MOC bemærkede, at Super Cup var en rigtig god oplevelse.
Dog var indløb og nogle små ting ikke helt i top. KJ nævnte,
at det var den bedste Super Cup hidtil, målt på både TVseere og på tilskuere i hallen.
d. Håndboldspillerforeningen
Er kommet i gang med klubbesøg. Har et forestående møde
med SKAT i Odense, hvor MOC og Thomas fra DF-H
deltager.
MSH omtalte en problematisk om nogle spillerkontrakter
under 12.000 kr. – uden at spillerne er forsikret.
Har skrevet til Prof. Udvalget om sagen.
KJ nævnte, at der i regi af DF-H nu arbejdes med
kravsspecifikationer til deltagere i elitehåndbolden. Her skal
dette spørgsmål naturligt behandles.
Punkt 14

Evt.
Idrætsforum København har DGI som næstformandspost.
HRØ er ikke en del af dette forum. Har derfor store problemer
med at komme igennem med håndboldens problemstillinger. TH
har nu kontaktet Christian P (DIF), der har formidlet kontakt til
Hans Natorp, næstformand i DIF. Der afholdes møde i den
kommende uge.

FU har bevilget 30 t. kr. til to beach hold, der skal til DOHA.
VM-regnskabet er blevet afsluttet, revideret og godkendt af
revisor på en uge. Regnskabet er nu sendt til Kbh. Kommune.
Overskuddet blev på 37 mio kr.
BLB orienterede om et arbejde med efterskoler i relation til DGI.
Der afholdes bredde- og udviklingstræf d. 4. januar.
BLB har sammen med TH deltaget i et møde med
Udviklingsafdelingen. Det var et godt og positivt møde, hvor
man fik mange gode drøftelser.
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