Brøndby den 20. april 2020

Referat af FU-møde nr. 8 2019-2020
Torsdag d. 2. april 2020, kl. 14.00 via Teams
Deltagere: Per Bertelsen (PB), Jan Kampman (JK), Anker Nielsen (ANI), Kent

Nicolajsen (KN), Henrik M. Jacobsen (HMJ), Morten Stig Christensen (MOC) og Frank
Smith (FS)

Dagsorden
Punkt 1

Hjemsendt personale / lønkompensation Covid-19
HMJ orienterede om hvordan DHF’s personale er hjemsendt og
baggrunden herfor.
Udvalget drøftede hvorledes distriktsforbundene har forholdt sig.
I den forbindelse efterlyste KNI orientering fra DHF’s ledelse på
et tidligere tidspunkt om strategien for håndtering af DHF’s
personale. Han fandt, at der burde have været lavet en fælles
strategi på dette område.
JHF forventer at hjemsende personale i nær fremtid.
Der bør fremtidig nedsættes en task force, der kan koordinere
forskellige ting, når der opstår en situation for her Covid-19.
Dette spørgsmål drøftes med de tre distriktforbunds formænd.
Bestyrelsen har nu accepteret kommissoriet for en styregruppe
og en række arbejdsgrupper nedsat i anledning af Covid-19.
Arbejdet skal nu igangsættes.
Der var enighed om at der skal laves en evaluering på et
bestyrelsesmøde senere på året.

Punkt 2

Referat fra sidste bestyrelsesmøde
KNI ønskede, at bestyrelsesreferaterne i højere grad skulle
bruges til at følge op på forskellige opgaver. At bestyrelsen på
møderne skal være skarpe på at føje ind i beslutningerne
”hvem-hvad-hvornår”.

Punkt 3

Orientering om formiddagens møde i Prof. udvalget
PB orienterede om dagens møde, hvor det blev besluttet, at en
endelig afgørelse om hvorvidt turneringen kan fortsættes,
træffes på et ekstraordinært møde i udvalget umiddelbart efter
regeringens melding om tiden efter d. 13. april – eller senest d.
20. april.
Der er udsendt en meddelelse til klubberne og til pressen om
dagens møde.

Punkt 4

Orientering om henvendelser om støtte fra breddeklubber

DIF har indhentet oplysningerne om breddeklubbernes tabte
indtjening på stævner og administrativ drift. Har udsendt
spørgeskemaer til klubberne. DIF har god kontakt til ministeriet,
så vi håber at blive hørt i forbindelse med de kommende
forhandlinger om hjælpepakker.
Punkt 5

FS

Evt.
ANI oplyste, at budgetopfølgning iværksættes umiddelbart efter
påske. Budgetopfølgningen bliver dog overordnet.
HMJ oplyste, at personaledagen er udsat indtil videre.

