Brøndby d. 14. november 2019

Referat af bestyrelsesmøde nr. 3 2019-2020
Lørdag d. 9. november 2019, kl. 08.30 på Scandic Kolding, Kokholm 2,
6000 Kolding
Deltagere: Per Bertelsen (PB), Jan Kampman (JK), Betina Lyng-Bjerre (BLB), Kent
Nicolajsen (KN), Allan Enevoldsen (AE), Ove Leegaard (OL), Mogens Mulle Johansen
(MMJ), Troels Hansen (TH), Michael Svendsen (MS), Michael Sahl-Hansen (MSH),
Thomas Christensen (TC), Morten Stig Christensen (MOC), Henrik M. Jacobsen (HMJ),
Frank Smith (FS), Katrine Munch Bechgaard (KMB), Morten Henriksen (MH) og Per
Lauritsen (PL)
Kasper Tolstrup Andersen deltog i punkt 14
Afbud fra Anker Nielsen (sygdom) og fra Kasper Jørgensen (remplaceret af Thomas
Christensen)

Dagsorden
Sager til beslutning
Punkt 1

Underskrift af referat af bestyrelsesmøde nr. 2 d. 4.
september 2019
Referatet blev underskrevet.

Punkt 2

Indstilling fra FHF – Udelukkelse af hold fra DHF’s
turneringer
FHF har modtaget henvendelser fra de 4 foreninger om at de
føler sig hængt ud som direkte nævnt. Der er tale om 4
selvstændige foreninger.
TH medgav, at formuleringen i brevet var uhensigtsmæssig.
FS oplyste, at foreningerne er lovligt oprettet og er accepteret
som medlemmer af DIF m.v. Så rent juridisk opfylde
betingelserne for at være med. Der er ikke regler, der forhindrer
en person i at være med i mere end en forening.
PB foreslog, at der nedsættes en lille arbejdsgruppe, der skal
søge at analysere problemstillingen generelt. FS er tovholder på
denne case.
Beslutning:
• Der nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse af
OL, MS, Morten Henriksen, Torben Christensen (FHF)
samt FS

Punkt 3

Beach Handball Strategi 2020-2023
Enighed om at det er vigtigt at bakke op om det flotte resultat og
gode arbejde, der er gjort.
Beslutning:
• Strategien blev godkendt
• John Kruse inviteres til det kommende
bestyrelsesmøde for en drøftelse af ungdomsdelen

Punkt 4

Indstilling fra Beachhandball udvalget – udvidelse af
udvalget
Indstillingen var blevet fremlagt og drøftet på fredagens møde
mellem bestyrelse og udvalgsformænd.
Beslutning:
• De ansøgte 5.000 kr. indgår i budget 2020
• De yderligere deltagere i to af udvalgets møder
inviteres ad hoc.

Punkt 5

Indstilling om godkendelse af spilleregler og
turneringsregler og propositioner for Beach Handball
Der var ingen bemærkninger eller spørgsmål til det forelagte
materiale.
Beslutning:
• Spille- og turneringsregler m.v. blev godkendt som
indstillet

Punkt 6

Indstilling fra BRUD – evaluering af nye spilformer og ulige
årgange
Evalueringen skal planlægges rigtigt. Der skal ske en sikker
projektstyring af forløbet. Dette skal ske ved hjælp af en ekstern
projektleder. Vurderingen er, at dette koster (max.) 100 t. kr.
Prisen på en evaluering afhænger af hvordan rammen bliver sat
– og hvad rammen skal udfyldes med. Derfor skal der ekstern
hjælp til dette.
Udvikling og kommunikationsafdelingerne skal deltage i dette
arbejde. Men styringen og sparringen skal være ekstern.
AE foreslog en samlet ramme på max 250 t. kr. finansieret af de
klausulerede midler til breddeamatøridræt under DHF.
Beslutning:
• Der gives en bevilling på max 250 t. kr. fra de
klausulerede midler til breddeamatøridræt under DHF,
hvor de max. 100 t. kr. kan anvendes til den indledende
undersøgelse.

Punkt 7

Indstilling om forøgelse af tilskud til konsulentordningen
Der er tale om at omgøre den tidligere trufne beslutning om at
enhederne skulle betale væsentligt mere. Det ønskes derfor, at

betalingsordningen skal sættes i bero til der foreligger afklaring
af en ny struktur.
Beslutning:
• Der bevilges 1.050 t. kr. fra de klausulerede midler til
breddeamatøridræt under DHF.
Punkt 8

Indstilling om revision af børnetræneruddannelsen, del 2
Uddannelsesudvalgets formand meddelte på fredagens møde
mellem bestyrelse og udvalgsformænd, at udvalget ønsker at
justere indholdet inden bestyrelsen skal forholde sig til
indstillingen.
Beslutning:
• Udsat til mødet d. 18. december, hvor Benny Nielsen
inviteres

Punkt 9

Indstilling fra Elitedommerudvalget om køb af dommertøj
HMJ uddybede den hidtidige barteraftale og udkastet til den nye
aftale.
Beslutning:
• Indstillingen om en 2-årig aftale blev vedtaget. Beløbet
indregnes i budget 2020 med 175 t. kr og i prognosen for
2021 med 25 t. kr.

Punkt 10

Kvartalsopfølgning Q 3
PL gennemgik kort kvartalsopfølgningen.
Et budgetteret underskud er vekslet til et forventet overskud.
Dette er et udtryk for større indtjening, ikke på besparelser.
Beslutning:
• Bestyrelsen tog opfølgningen til efterretning

Punkt 11

Budget 2020
PL gennemgik forudsætningerne for det forelagte budgetudkast.
Der skal yderligere indregnes udgiften til køb af dommertøj, som
vedtaget i punkt 9 samt den godkendte yderligere udgift til
beach i punkt 4.
Efter disse korrektioner udviser budgettet herefter et forventet
overskud på 259 t. kr.
I dette budget er der ikke indregnet en evt. afholdelse af en OLkvalifikationsturnering for damer afholdt i Danmark.

Der er ansøgt om 839 t. kr. hos DIF (initiativpuljen) til projekt
automatisk dommerpåsætning, som er en væsentlig udvidelse
af Haandas funktionalitet.
Der er således ikke indregnet budget til store IT-projekter.
Der er ikke indregnet en stigning på deltagergebyret for
klubberne i Liga og 1. division for 2020.
Som bilag til budgetforslaget var en række poster på i alt 4.145
t. kr., der foreslås finansieret af de klausulerede midler til
breddeamatøridræt under DHF.
Der er ubenyttede midler fra 2019 på 100 t. kr. til et ikke afholdt
breddetræf. Disse midler overføres til 2020 til mødet d. 4.
januar.
PL har udsendt det korrigerede budget i separat mail til
mødedeltagerne.
Beslutning:
• Budget 2020 blev vedtaget.

Sager til orientering/drøftelse
Punkt 12

Orientering om status på Bevæg Dig For Livet
Bestyrelsen drøftede en henvendelse fra DGI om
samarbejdsrelationer.
Styregruppemøde afholdes senere i november måned.
Der har været en forespørgsel fra en kreds 3 om hvorvidt der
kan laves stævner i forskellige alderstrin i samarbejde med DGI
Der var enighed om, at der ikke er en politisk aftale om at lave
stævner i samarbejde. Tilsvarende gjorde sig gældende tidligere
for en anden kreds. Kreds 3 kan derfor ikke lave et sådant
stævnesamarbejde.
TH oplyste, at Håndbolden tilbage til København udløber ultimo
2019. DGI København udbyder nu en række gratis stævner på
børnesiden.
JK fandt, at vi skal overveje, om vores produkt er godt nok. Hvis
ja, så bør vi måske også overveje, om vi skal bruge nogle af de
klausulerede midler til at gøre det billigere at deltage i de yngste
rækker.

Punkt 13

Opfølgning på projekter
PL orienterede om status på de forskellige projekter.

TH oplyste, at regnskabet for Folkemødet 2019 er ved at være
klar til aflevering. Har brugt alle midler på nær 10. t. kr.
Folkemøde 2020 er allerede under planlægning.
MMJ opfordrede JHF til at finde en deltager til Folkemødet.
Idrætsmødet i Aalborg mangler også bredere repræsentation fra
DHF/JHF.
De bevilgede midler til oprettelsen af nye udvalg (250 t. kr.)
anvendes til det igangværende strukturarbejde.
Punkt 14

Orientering om projekt med samarbejde med efterskolerne
BLB orienterede om dialog med efterskolerne.

Punkt 15

Orientering om brugerundersøgelsen af digitale platforme i
DHF v. Kasper Tolstrup Andersen (digital
forretningsudvikler i DHF)
Kasper gav en god orientering om den foretagne
brugerundersøgelse. Målgrupperne for undersøgelsen har været
klubledere, trænere, spillere og forældre.
Undersøgelsen har resulteret i 6 anbefalinger vedrørende:
•
•
•
•
•
•

Dataregistrering
App
Segmenteret kommunikation
Redesign af web
Vidensdeling
Regler og love

Kasper uddybede nærmere vedr. dataregistrering, hvad er de
nuværende problemer og hvad skal systemet kunne håndtere.
Afslutningsvis gav Kasper et bud på hvordan man arbejder med
IT fremadrettet. Der bør udarbejdes en digital vision, digital
strategi og digitale målsætninger.
Et bud på en 100 dages og en 1000 dages plan blev vist.
På dette grundlag kan det videre arbejde sættes i gang med at
beskrive en plan for hvilke muligheder DHF har.
Punkt 16

Meddelelser fra
a. Formand
Er i gang med at kigge på Beach EM 2021. Der er flere
interesserede byer. Buddokumentet fra EHF foreligger først i
februar 2020.
Er bekymret for tilskuerinteressen ved VM i Japan.
75 % af billetterne til Malmø er solgt til danskere

b. Administration
Golden League har en kommerciel udfordring efter at vi er
gået ned til 2 kampe. Nu afhænger det kommercielle setup
af hvem man spiller mod. Dette issue drøftes for tiden.
Det drøftes stadig med EHF hvorledes man skaber en mere
gennemsigtig pengestrøm.
c. Divisionsforeningen Håndbold
Dansk Håndbold Award er desværre ikke muligt at
gennemføre længere.
Har arbejdet mere med Dameligaklubberne for at sikre
fællesskabet. Der er gang i udviklingsplaner for fremtiden.
DHF og TV2 bidrager til dette arbejde.
Den internationale terminskalender giver meget store
udfordringer på damesiden, hvilket også indgår i dette
arbejde.
d. Håndbold Spiller Foreningen
Status på Red Button appen er, at man er i mål med. ca. 500
spillere, der har downloadet denne.
Punkt 17

FS

Evt.
Folkemøde 2020 er desværre blevet placeret samtidig med
DHF’s planlagte repræsentantskabsmøde. Der var derfor
enighed om, at det nok var lettest at flytte DHF’s rep. møde,
Ny mødedato bliver lørdag d. 20. juni i Kolding.

