Brøndby den 8. februar 2021

Referat af bestyrelsesmøde nr. 5 2020-2021
Onsdag d. 3. februar 2021, kl. 17.30 på Teams
Deltagere: Per Bertelsen (PB), Jan Kampman (JK), Anker Nielsen (ANI), Kent
Nicolajsen (KN), Allan Enevoldsen (AE), Betina Lyng-Bjerre (BLB), Henrik G. Larson
(HGL), Mogens Mulle Johansen (MMJ), Troels Hansen (TH), Michael Svendsen (MS),
Michael Sahl-Hansen (MSH), Kasper Jørgensen (KJ), Morten Stig Christensen (MOC),
Henrik M. Jacobsen (HMJ) og Frank Smith (FS)

Dagsorden
Sager til beslutning
Punkt 1

Turneringsopstart for øvrige rækker, herunder generel
drøftelse af Corona situationen
Beslutning om intervallet mellem træningsopstart i hallerne og
turneringskampe i øvrige rækker.
PB orienterede om at der var stor usikkerhed mellem de
forskellige kredse og forbund om hvor lang træningsopstart der
skal være efter genoplukning af haller og lempelse af
forsamlingsforbuddet. På den baggrund skal bestyrelsen træffe
en beslutning, der gælder fælles for alle.
TH fandt, at man skal fastholde 3 ugers frist fra opstart til
kampstart, jf. tidligere anbefaling fra Task Force gruppen. Men
at man skal opfordre TU til at træffe den beslutning. Kun såfremt
TU ikke selv kan træffe beslutning, må det overgå til
bestyrelsen.
KN var af den opfattelse, at man skal spørge eksperterne på ny,
idet nedlukningen denne gang har varet længere end sidste
gang.
MMJ fastslog, at man skal erkende, at der er forskel på børn og
voksne. For børnene kan man starte med børnestævner
tidligere. Anderledes forholder det sig for de voksne. Starten
skal være så hurtig som mulig, men naturligvis så forsvarlig som
mulig.
TU bør tage stilling til hvor sent 2. og 3. division kan starte.
MS var ikke enig med MMJ. Børn og unge bør have en længere
opstart denne gang, idet de denne gang ikke har kunnet spille
fodbold og lignende, da skolerne har været lukket ned.
BLB nævnte, at det ud over skolernes nedlukning også er vinter,
så de unge ikke i samme omfang har været ude. Jo længere tid

det varer inden vi starter, jo tættere kommer vi ind i andre
områder, såsom beach handball m.v.
Man skal kigge både på at lave turneringsproduktet meget
attraktivt i genopstarten, ligesom man skal kigge på skades
forebyggelse. Det er det, der får håndboldspillerne tilbage i
hallerne.
MSH spurgte om der var gjort noget markedsføring klar til, når vi
er klar i hallerne igen?
PB og MOC svarede, at dette er en opgave, der skal løses
kommunikativt i samarbejde med udviklingsafdelingen og i
forhold til hvornår genopstarten falder.
TH oplyste, at HRØ har afholdt en række virtuelle møder om
opstart.
KN fandt det vigtigt, at foreningerne ikke drukner i tilbud, når vi
starter op. Han mente, at der bør laves en overordnet strategi,
så alle ikke rykker i klubberne på en gang.
FS nævnte, at TU er indkaldt til møde d. 9. februar.
MOC oplyste, at det er et muligt scenarie, at man landspolitisk
arbejder på, at det måske er den udendørs breddeidræt, der
åbner før indendørsidrætten. DIF arbejder dog på at der skal
være lige vilkår for alle idrætter.
TH mente, at TU skal følge ekspertvejledningen. At TU må
fremsende et oplæg til bestyrelsen om opstarten. Indeholdende
alle aktiviteter.
JK og BLB var enige om at ekspertvejledningen skal gennemses
og tilpasses til den længere nedlukning.
Beslutning:
• Ekspertfaggruppen for den gode opstart skal
genindkaldes til opdatering af anbefalingen i forhold til
den nuværende situation og gerne med scenarier i fortil
til tidspunkter for mulig igangsætning af træning, da
vilkårene i 2. lockdown (og årstiden) har været
anderledes end i foråret
• Bestyrelsen anmoder TU med afsæt i disse
anbefalinger om at fremsende sin indstilling til
genopstart
• FS formidler dette til TU

.

Punkt 2

Møde mellem bestyrelses- og udvalgsformand samt
bestyrelsesmøde d. 12.-13. marts - skal det afvikles fysisk
eller virtuelt?

Dette blev kort drøftet.
Beslutning:
• Hvis muligt, skal møderne afholdes fysisk. Men det må
afvente udmeldingerne om hvornår restriktionerne
lempes.

Punkt 3

Udkast til samarbejdes aftale samt udkast til proces for det
videre samarbejde med DGI efter udløb af BDFL

MOC opridsede kort baggrunden for udkastet.
BLB nævnte, at det er vigtigt at indgå aftalerne på forhånd.
Aftalen er udformet således, at der foreligger faste priser
på kursusaktivitet.
Ove Leegaard var tidligere en fast repræsentant i dette
arbejde.
Der var enighed om at der skal udpeges en afløser.
TH og AE tilbød at tage denne opgave.
Beslutning:
• Bestyrelsen udpegede AE til at varetage kontakten med
organisationerne (DGI, DFIF, DAI og KFUM) i
forbindelse med det årlige organisationsmøde
• Bestyrelsen udpegede TH til at varetage det videre
arbejde med DGI sammen med BLB

Sager til orientering/drøftelse
Punkt 4

Evaluering EURO 2020
PB ridsede kort baggrunden op for arrangementet. Men han
fandt, at det blev et fremragende arrangement ud fra de givne
omstændigheder.
Arrangementet forventes at resultere i et 0-resultat på
bundlinjen.
Der har været meget stor ros fra EHF, Kulturministeriet m.fl.

Punkt 5

EHF Kongres 2021
Afholdes i april måned i Luxembourg.

DHF har indstillet Henrik La Cour, Jan Kampman og Karsten
Madsen.
Jørn Møller indstilles til dommergruppen, der oprettes efter
kongressen.
Ved en beklagelig fejl er MOC ikke blevet indstillet til Nations
Board. Der er nu fremsendt en late entry anmodning. Dette
kræver 2/3 flertal på kongressen for at MOC kan vælges.

Punkt 6

Bud på EM 2026 og 2028
DHF har lagt forhåndsbud ind på herrer og damer i 2026 og
2028 sammen med Norge.
Norge har finalearrangementet ved HA VM i 2025.
DHF har modtaget en henvendelse fra Estland, der gerne vil
være en del af Danmarks bud.
MOC opridsede, hvem der har givet bud på mesterskaberne for
herrer og damer i 2026 og 2028.

Punkt 7

Godkendelse af referater
a. BRUD 2. november og 17. november 2020
Intet.
b. UU 4. november 2020
HGL opfordrede til øget opmærksomhed og resurser på de
elektroniske kurser. Tid, transport og nye generationer gør
dette mere nødvendigt, ligesom det derved bliver mulighed
for at operere uden geografiske hensyn.
Der skal tages hensyn til rettigheder og økonomi m.v.
JK oplyste, at UU kommer med et oplæg til
bestyrelsesmødet i marts måned. Der er ingen tvivl om, at
UU ønsker at udbyde fysiske og virtuelle kurser fremadrettet.
c. DU 20. oktober og 16. november 2020
KNI spurgte med henvisning til punkt 3 i referatet af 16.
november til retningslinjerne for udbetaling af honorar for
kursusvirksomhed m.v. Han efterlyste en
bestyrelsesbeslutning om, hvad der er frivilligt arbejde og
hvad der er lønnet arbejde.
ANI oplyste, at dette er et emne på det næste FU-møde.
d. TU 3. og 23. november 2020 samt 4. januar 2021
Intet.
e. ØU 28. oktober 2020
Intet.

Punkt 8

Meddelelser fra
a. Formand
PB nævnte, at der skal findes en afløser som formand for
AU, idet Hans-Jørgen Lythje stopper ved det kommende
årsmøde.
b. Administration
MOC oplyste, at der nu er lavet en aftale med Lykkeliga med
330 t. visninger på sociale medier.
Norge arbejder også med et koncept af denne slags.
Begge EM- kval kampe mod Makedonien i marts måned
forsøges afviklet i Danmark. EHF har godkendt dette,
såfremt begge lande er enige herom. Kampene kan i givet
fald begge sendes på landsdækkende TV2.
Børnehåndbold symposium afholdes de kommende dage
virtuelt.
Der er nye rejseregler på vej. Den professionelle idræt er
undtaget fra karantæne ved indrejse.
FS efterlyste atter disitriktsforbundenes melding om
kandidater til disciplinærinstansen for øvrige rækker, hvor
der er idag kun er 3 ud af 5 påkrævede medlemmer.
HMJ oplyste, at medarbejdere er delvist hjemsendt til
28. februar.
Det er vigtigt at have en projektleder på mesterskaber i
huset til daglig. Derfor tages der nu hånd om at få løst denne
opgave.
Arbejder videre med at tiltrække nye sponsorer.

c. Divisionsforeningen Håndbold
Arbejder med Corona på fuld kraft. Håber at få dækket de
opståede tab hos klubberne via Erhvervsstyrelsen.
d. Håndbold Spiller Foreningen
Har deltaget i et møde i Kulturministeriet. Der bør være en
genstartpulje til at genaktivere kultur- og fritidslivet.
MSH udtrykte bekymring for håndboldens Corona
vejledning (for eliten).

Punkt 9

Evt.
ANI oplyste, at arbejdsgruppen har et udkast til etisk kodeks –
som forelægges på det kommende B-møde.
ANI har deltaget i møde med dommerledelsen. Der er flere
forskellige tiltag til at fastholde dommerne. Man kan være i tvivl
om hvor mange dommere man har, når man starter igen.

Dommerne føler sig lidt glemt i nyhedsstrømmen. De må læse
om tingene på Facebook. En del af de ældre dommere er ikke
på Facebook. Det handler om at lukke eller at åbne for ting.
Dommerne ønsker at blive informeret direkte.

FS

