Brøndby d. 18. september 2019

Referat af FU-møde nr. 1 2019-2020
Tirsdag d. 25. juni 2019, kl. 09.00 på Hotel Trinity, Fredericia
Deltagere: Per Bertelsen (PB), Jan Kampman (JK) og Anker Nielsen (ANI),

Som gæster: Betina Lyng-Bjerre (BLB), Troels Hansen (TH) og Carsten Grønman Larsen
(CGL)
Afbud fra Kent Nicolajsen grundet sygdom

Per B orienterede om, hvorfor CGL var indbudt til mødet. FU vil gerne være opdateret på
processen, så vi hele tiden ved, hvor langt vi er.
CGL orienterede om processen og de tanker, der ligger for det fortsatte arbejde.
Model hvor man er åbne med referat til styregruppen – uden spørgsmål indtil videre.
Super godt i gang – opstartsmøde + 3 møder. Fast møde hver tirsdag kl. 8.00 i Brøndby.
Gør at man er forholdsvis hurtigt på arbejde, selvom der er møde.
Hvor skal vi hen? – Dansk Håndbold og et antal regioner kunne være et mål. Måske det
ender anderledes. Tager hele vejen rundt i nuværende opdeling, såvel ansatte som
politikere. Stadig lidt usikkerhed om hvem der er for og hvem der er imod.
Starter formentlig op med møder umiddelbart efter sommerferien. Når alle er gennem
interview ved vi, hvor vi skal hen, hvordan og hvor hurtigt. Mødedatoer er aftalt med
Kredse m.v. inden efterårsferien – både ansatte og politikere.
Enighed rundt om bordet om, at det formentlig ville være mest hensigtsmæssigt med en
ens struktur i DHF og rundt i landet f.s.v.a. udvalg. Der vil derfor være en lige linje i
sagerne – begge veje. Områderne vil komme meget tæt på DHF – skal ikke gennem
mange led, før det ender i DHF. HRØ har det i dag, og TH ser det som en stor fordel.
Hvordan ser hele økonomien ud i hele Danmark? – ANI får førertrøjen. Det videre arbejde
drøftes på møde i Styregruppen efter sommerferien.
Lidt tanker:
Hvordan kan vi gøre det nemmere at være frivillig leder – kan vi komme dertil, hvor
sagerne bliver behandlet ens?
Hvad skal vi have af udvalg – unge, kvinde o.s.v.?
Good governance er aftalt at skulle holdes udenfor – men hvad med valgperioder?
Skal der kigges på det –og hvad med kvinder i alle udvalg. Hvad med kvoter? TH oplyser,
at HRØ p.t har 4 kvinder i bestyrelse/udvalg. – og det har ikke været svært at finde
emnerne.
Skal det deles i forskellige faser – eller skal vi køre det meste igennem i år 1?
CGL’s ønske scenarie er, at vi på årsmøderne næste år vedtager strukturen – og så
implementerer det i året efter.
Målet bør være at finde en politisk og en administrative struktur, som også holder i årene
fremover.
Kreds- og talenttræning skal der også kigges på – hvis der er ressourcer til det.
CGL forlod herefter mødet.

Herefter var der en tur rundt om bordet:
TH:
Herefter FHF/HRØ ”sag” omkring administration af fælles puljer på foranledning af FHF,
som ikke var tilfreds med HRØ’s administration af fælles pulje. Per B har indhentet div.
oplysninger, bl.a. fra Frank S, da der er tale om en DHF- turnering. Proceduren er at
DHF’s turneringsudvalg skal ændre, hvis der skal ske ændringer i reglerne. Iflg. TH har
der ikke været reaktion i 5 måneder – og nu skal turneringen sendes ud, og så kommer
reaktionen.
Parterne er efterfølgende blevet enige om, at man beholder den oprindelig aftalte løsning.
Sagen er herefter løst til alles tilfredshed.
BLB:
Samarbejdet med Udviklingsafdelingen kører ikke gnidningsfrit. Der opleves forskellig
opfattelse af, hvilke beslutninger der er administrative og hvilke der er politiske.
JK havde oplevet en kraftig reaktion på henvendelsen til EU omkring udtagelses af U-13
spillere. Havde meddelt, at når man ikke lyttede til signalerne – så kommer der en reaktion
fra Bestyrelsen. Havde efterfølgende haft en snak med Morten Henriksen om, hvorfor
Bestyrelsen reagerer, som den gør.
TH kunne fortælle om en voldsom udvikling på Beach området. Man havde nu passeret
900 hold – hvilket er ekstrem flot. Sommerturneringen ved HRØ have et plus på 60 hold.
Alt i alt meget positive meldinger.
Der havde været et rigtig godt folkemøde – der var stor ros til 2 x Morten (Stig og
Henriksen) for indsatsen på mødet.
5 a side havde givet rigtig god mening – og var et godt produkt til folkemødet.
TH er efterfølgende blevet genkendt 3 gange efter turen til Bornholm i forskellige
sammenhænge. Der var positive tilkendegivelser om, at håndbold er meget andet end det
man ser på TV.
ANI havde hørt fra John Kruse, at der var nedgang på hold til Touren – til gengæld var der
særdeles store stigninger på antal hold på breddedelen.
Der havde været meget stille omkring VM-regnskabet for HA. Havde ikke set noget
negativt nogen steder.
Per B havde dog aftalt møde med journalisten fra Politikken – ville åbenbart gerne stadig
have en historie lavet på turneringen.
Henrik Mouritsen havde kontaktet ANI for at fortælle, at man aften før havde afholdt første
møde i det nye breddedommerudvalg – og det havde været meget positivt.

/Anker Nielsen

