Brøndby den 19. marts 2021

Referat af bestyrelsesmøde nr. 7 2020-2021
Fredag d. 12. marts 2021 virtuelt på Teams – i forlængelse af møde
med udvalgsformænd
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), Morten Henriksen (MH), Lene Karsbæk (LK), Per Lauritsen
(PL), Katrine Munch Bechgaard (KMB) og Frank Smith (FS)

Dagsorden
Sager til beslutning
Punkt 1

Udpegning af 2 medlemmer til Disciplinærinstansen for
øvrige rækker
JHF har indstillet advokat Louise Gjessing Lund Jensen,
Kolding, mens HRØ har indstillet Benny Damgaard, Rødby.
Begge har accepteret at indtræde i instansen.
Med en udpegning af de to indstillede, er instansen herefter
fuldtallig.
Beslutning:
•
Bestyrelsen udpegede de to indstillede til
Disciplinærinstansen for øvrige rækker.

Punkt 2

Indstilling om køn og diversitet
LK underbyggede indstillingen om at der nedsættes et etisk råd
med fagpersoner, der tager stilling til sådanne sager. Tanken
var, at der nedsættes et råd, der kan træde til så snart der
foreligger en sag.
BLB mente, at et etisk råd kan bruges bredere end kun i sager
om køn og diversitet.
MOC fandt at det er vigtigt at starte med at fokusere på denne
problemstilling. Man skal kigge på DBU – og finde ud af, om det
skal være et eksternt råd eller om der skal inddrages politikere.
Vi skal bevare styringen på kønsproblematikken.
TH fandt at det er vigtigt at få de rigtige kompetencer ind i et
sådant råd.
Beslutning:

•
•
•

Punkt 3

Bestyrelsen tiltrådte at der nedsættes et råd.
Der skal fremsendes indstilling til bestyrelsen om
potentielle medlemmer til rådet.
Bestyrelsen foretager endelig udpegning

Indstilling om holdfællesskaber

MH nævnte, at det alene er terminerne, der er ændret i det
fremsendte, idet der synes at være opbakning til indholdet.
MMJ undrede sig over, at det for eliten først skal være i
2023, mens for bredden skal være allerede nu. Det er FHF
ikke enige i. Specielt ikke fordi der er mange andre
problemer lige nu.
Han fandt også, at forslaget skal i høring hos både DHF’s
og disitriktsforbundenes TU. Dette bør foretages først.
Og så først en ændring fra sæson 2022-2023.
TH ville gerne have, at det var kontorlederen og den lokale
konsulent, der var inde over spørgsmålet om
holdfællesskab. Samt at der bør være en
evalueringsperiode på 2 år.
KNI har været igennem materialet sammen med nogle
andre i sit bagland. Der er ikke så meget nyt i forhold til i
dag. Han anbefalede derfor at vi kommer i gang med
arbejdet nu. Ellers fortsætter centraliseringen af
ungdommen bare for fuld kraft.
MH og LK havde ingen bemærkninger til at det er den
lokale kontorleder, samt til at der indføres en
evalueringsperiode.
Der var en længere debat om holdfællesskabs
problematikken og den foreslåede godkendelsesproces.
MH foreslog at tilrette, således at det kommende år kan
være forsøgs år.
MOC foreslog, at der blev enighed om teksten først og så
fandt man et kompromis på igangsætningsåret.
JK foreslog, at JHF og HRØ starter i 2021-2022, men FHF
starter i 2022.
PB bad LK og MH om at komme med en korrektion af
teksten.

Beslutning:
•
MH og LK tilretter i forhold til ønskerne herom og
fremsender det tilrettede dokument til bestyrelsens
skriftlige godkendelse
Punkt 4

Indstilling fra UU om afholdelse af virtuelle kurser
FHF ønsker at fortsætte med at afholde egne kurser indtil 1.
august
HGL fandt det meget vigtigt, at der laves en strategi for dette
område, sikrer rettighederne og kan regulere tingene via et
aftaleforhold.
JK mente at der bør nedsættes en arbejdsgruppe, der skal
arbejde videre med tingene. Og foreslog, at HGL bliver en del af
denne arbejdsgruppe.
Der var nogen diskussion om konsulenttimer i relation til at
holde al uddannelse in house.
MOC spurgte om vi ikke skal have ændret
uddannelsespolitikken, der blev vedtaget i 2010.
LK tilbød at tage opgaven med at undersøge markedet nærmere
og så komme med indstilling til bestyrelsen. HGL deltager i dette
arbejdet. Der kan deltage yderligere personer i denne gruppe.
Beslutning:
• LK fremkommer med en indstilling til bestyrelsen
efter at have undersøgt markedet.
• HGL bistår LK med dette arbejde
• Distriktsforbundene kan fortsætte med nuværende
og egne løsninger indtil der foreligger en samlet
løsning for hele DHF

Punkt 5

Indstilling om adfærdskodeks
Der var en del bemærkninger og kritik af det forelagte udkast.
Udkastet blev opfattet som værende for konkret på en række
områder.
Beslutning:
• Arbejdsgruppen arbejder videre med dette kodeks,
dog i samarbejde med administrationen, der arbejder
med personalehåndbogen
• Der søges inspiration til kodeks hos DIF

Sager til orientering/drøftelse
Punkt 6

Meddelelser fra
a. Formand
Er ved at gøre regnskabet for EURO 2020 færdig. Håber
stadig at komme ud med et 0.

Der arbejdes på ansøgningerne om EM i 2026 og 2028. Der
skal aftales en strategi med nordmændene.
Der blev afholdt PROF. møde i går. Her blev det besluttet, at
der også i den kommende sæson dispenseres fra
kapitalkravene.
Der arbejdes hårdt med EHF-kongressen med valg m.v.
b. Administration
FS:
Nævnte det ekstraordinære rep.møde, der afholdes virtuelt.
Bestyrelsen foreslår Henrik Bartels som dirigent. Motiveret
dagsorden er udsendt.
MOC:
Arbejder med genåbning af indendørsidrætten.
EM 2026 og 202828. Der skal indgives bud senest i oktober
måned. Der afholdes en ekstra ordinær EHF awarding
kongres, hvor mesterskaberne tildeles.
EHF-kongres i april, her skal ud over valgene også
behandles et forslag fra NOR om beklædnings reglement for
kvinder. MOC har drøftet dette med vort eget beachudvalg
Folkemødet bliver gennemført. Det bliver dog i meget mindre
omfang end tidligere. Kun få deltager fra DHF (sammen med
DIF). Hvis vi ikke kan være med på scenen, så deltager DHF
ikke.
Der afholdes møde med ligaklubberne om potentielle
coronaflytninger, der kan rykke turneringens bagkant.
c. Divisionsforeningen Håndbold
Det er dejligt at konstatere, at der er god enighed mellem DF
og DHF om diverse beslutninger i denne tid.
d. Håndbold Spiller Foreningen
MSH var glad for at DHF’s Corona protokoller nu er tilrettet.

Punkt 7

Evt.
BLB nævnte at håndbolden nu skal boostes. De gode
budskaber skal sendes ud.
Der er sendt en invitation til bestyrelsen (og mange andre) til et
online møde førstkommende onsdag.
KNI ønskede oplyst hvorvidt DHF’s ordinære
repræsentantskabsmøde afholdes d. 12. juni planlagt og som et
fysisk møde.

PB svarede, at vi afventer udmelding fra statsministeren d. 23.
marts om den kommende genåbning af samfundet.

FS

