Brøndby den 22. marts 2022

Referat af bestyrelsesmøde nr. 6 2021-2022
Lørdag d. 12. marts 2022, kl. 08.30 på Scandic Kolding, Kokholm 2,
6000 Kolding
Deltagere: Morten Stig Christensen (MOC), Jan Kampman (JK), Anker Nielsen (ANI),
Betina Lyng-Bjerre (BLB), Kent Nicolajsen (KN), Henrik G. Larson (HGL), Allan
Enevoldsen (AE), Mogens Mulle Johansen (MMJ), Troels Hansen (TH), Michael
Svendsen (MS), Torben Vinther (TV), Kasper Jørgensen (KJ), Henrik M. Jacobsen (HMJ),
og Frank Smith (FS)

Dagsorden
Sager til beslutning
MOC bød velkommen til Torben Vinther, der indtræder i bestyrelsen som
tiltrædende direktør for Håndboldspillerforeningen og dermed som afløser for
Michael Sahl Hansen, der nu fuldt ud er blevet direktør for fodboldens
spillerforening
Punkt 1

Underskrift af referat fra møde 5
Referatet blev underskrevet.
MOC nævnte, at der nu er afholdt et møde med formandskabet,
hvor det blev aftalt at finansieringen af projektet ”Samarbejde
mellem udvalg og administration” gennemføres til et lavere
beløb, men at finansieringen tages af driften fremfor af de
klausulerede midler. Der var enighed om at udgiften udgør et
beløb på ca. 120 t. kr.
Enighed om at det er meget vigtigt med information til alle.

Punkt 2

Implementering af ny identitet (navn og logo) – indstilling
fra administrationen
Administrationen forelagde følgende indstilling:
Anbefalingen fra administrationen er, at vi ruller vores nye
identitet ud fra 1. september 2022
Denne dato vil passe med, at vi får mindst spild på tøj og andet
materiale der er i spil. Det er også en dato langt nok ude i
fremtiden til, at vi kan nå at få lagt en eksekverbar plan, få sikret
at alle digitale værktøjer er færdige og gennemarbejdet, få lavet
templates og skabeloner, og sikret at alle vores platforme er klar
til at få implementeret logo, navn og ny fond.

Og at vi ikke mindst, kan få rullet en ordentlig kommunikation ud
i tide til hele organisationen. Datoen er i skrivende stund afstemt
mht. tøjproduktion og tryk samt projekter fra
udviklingsafdelingen.
Vi har HÅNDBOLDKARAVANEN som det eneste produkt der
starter inden og kører i perioden hen over efteråret, men det
skal vi nok løse.
For at denne tidsplan kan holdes, er der brug for en beslutning
senest medio marts måned 2022.
I den kommende tid vil det også være mulighed for at beslutte,
om udrulningen udover DHF også skal omfatte hele
Håndbolddanmark.
Sagen blev drøftet også med henblik på ændring af
distriktsforbund, region og kredses love. Alle øvrige har
repræsentantskabsmøder i foråret.
Der er mulighed for enten at alle kører med nyt navn og logo på
en gang – eller at DHF kører alene og øvrige afventer næste
forår - alternativt at alt sættes i bero indtil næste forår.
HMJ bemærkede, at hvis man tager den i flere tempi, skal det
kommunikeres klart, at navneændring m.v. for distriktsforbund
m.fl. afventer det kommende strukturarbejde.
MOC opfordrede til at imageforbedringen også omfatter at alle
bestyrelsesmedlemmer har en DHF-mail, ikke bruger forkerte
billeder med gamle sponsorer m.v.
Beslutning:
• En ændring af navn og logo afventer en ny struktur,
hvorefter en ændring sker samtidigt i forbund og
enheder

Punkt 3

Udpegning af supplerende medlem til BRUD og
Børnefaggruppen.
BRUD indstiller at Hanne Bun Thorsen indtræder som
supplerende medlem
Beslutning:
• Bestyrelsen godkendte indstillingen

Punkt 4

Næste skridt med bestyrelsens interne arbejde med at
udvikle form og indhold, årshjul, tone, bestyrelseshåndbog
m.v.
Skal vi vente til ny organisering er på plads?
Skal vi kigge på hvem der skal være med i processen
fremadrettet?

Hvad er næste skridt i forløbet?
TH var af den opfattelse, at vi skal videre med arbejdet og
fortsat have den gode tone.
HGL fastslog, at vi SKAL have en ekstern facilitator. Vi kan ikke
selv styre denne proces. Så vi har et godt oplæg, som vi skal
videre med.
JK fandt, at det handler om hvordan vi er – ikke hvem vi er. Vi
skal arbejde videre på den gode energi, der blev skabt på
seminaret.
Beslutning:
• Arbejdet fortsætter nu
• Ansvaret påhviler fortsat MOC og HGL, der taler med
Mads Winther
• Der skal sættes god tid af til dette; alternativt skal
det deles over 2 dage – i forbindelse med et
håndboldarrangement
• Der var enighed om at bestyrelsens governance
behandles af bestyrelsen – her skal projektlederen
på strukturdelen ikke involveres

Punkt 5

DIF’s årsmøde, herunder valg til bestyrelse og udvalg
Hvem deltager fra DHF?
Hvilke kandidater støtter DHF?
Beslutning:
• MOC, JK, TH og ANI deltager fredag og lørdag
• Per Lauritsen sørger for tilmelding og
værelsesreservation (ved ANI’s foranstaltning)
• Som næstformand støttes Thomas Bach og Frans
Hammer
• Bestyrelsen bemyndigede de 4 repræsentanter til at
foretage (øvrige) valg
• Enighed om at vi tager et punkt på den kommende
bestyrelsesdagsorden om at arbejde med en strategi
for at sikre fremtidig repræsentation i DIF’s
bestyrelse
• FS sørger for at skaffe en valgoversigt for valg i DIF i
2023
• BLB deltager i JHF’s repræsentantskabsmøde

Sager til orientering/drøftelse
Punkt 6

Orientering om status på de klausulerede midler
ANI orienterede kort om de klausulerede midler, hvor oversigten
var fremsendt til bestyrelsen.

ANI henviste til den fremsendte oversigt. Der er godt 19 mio. kr.
til rådighed på nuværende tidspunkt.

Punkt 7

Mundtlig orientering om årsregnskab 2021 (ANI)
ANI orienterede om årsregnskabet.
Revisionen er kommet godt i gang med arbejdet.
Der er store afvigelser på forskellige poster. Mange besparede
omkostninger. Kommerciel afdeling har præsteret over budget.
Samlet set ser det ud til at vi ender med et pænt overskud mod
et budgetteret underskud.
Revisionsprotokollen er endnu ikke færdig.

Punkt 8

Drøftelse af benævnelse kvinder / damer
Administrationen i Dansk Håndbold Forbund anbefaler, at
Håndbolddamerne skifter navn til Håndboldkvinderne.
Navneændringen fra damer til kvinder bør også udføres i resten
af forbundet, herunder alle rækker i seniorhåndbold.
Det vil være oplagt, at vi til efteråret sammen med et skifte af
navn og logo, også på dette punkt kommer med en mere
moderne fortælling, som ordet kvinder understøtter.
Derudover er det et ønske, der er kommet og blevet debatteret i
vores landsholdstrup, hvor den overvejende del, ønsker et
skifte.
Vi respekterer, at det ikke er i vores mandat at lave denne
navneændring igennem hele organisationen, men har alligevel
følgende anbefalinger og punkter til overvejelse.
Ordet ”dame” ville skulle erstattes med ”kvinde” i alle rækker
bortset fra ligaen og 1. division, som allerede hedder
kvindeligaen/ 1. division kvinder. Berørte rækker er dermed: 2.
division, 3. division, jyllandsserie/kvalifikationsrække, serie 1,
serie 2, serie 3 og serie 4. ”Dame” ville også skulle ændres til
”kvinde” i alle regler og love vedrørende seniorhåndbold, hvilket
hovedsageligt ville være turneringsreglementer og propositioner.
DHF administrerer Kvindeligaen og 1. division, mens kredse og
regionsforbund administrerer 2. division og nedefter. Kredse og
regioner er repræsenteret i DHF’s hovedbestyrelse, så
hovedbestyrelsen kan godt tage en beslutning, der ville gælde
for alle rækker, efter eventuel diskussion med deres bagland.

Punkter til overvejelse i bestyrelsen:
U19-rækkerne hedder i øjeblikket U19 Piger. Men er man
kvinde, når man fylder 18 år? Med udgangspunkt i vores
værdisæt omkring nye spilformer, vidensgrundlag og
overgangen til ulige årgange, ville vores anbefaling nok være, at
U19 stadig bør ses som ungdomshåndbold og dermed forblive
Piger.
Skal alle rækker skifte navn til kvinder efter U19? Serier,
divisioner, etc.? Det er vores anbefaling, men ønsker overvejsler
omkring dette.
Vi har også en række kaldet Old Girls. Modsætningerne
”Old” og ”Girls” har charme og bør nødvendigvis ikke pilles ved.
Navneændringen fra Håndbolddamerne til
Håndboldkvinderne på Facebook kan meget sandsynligt lade
sig gøre, men vi kan ikke bestemme præcist hvornår. Vi kan blot
ansøge om det hos Facebook og vente på, at de enten afviser
eller accepterer. De kan også finde på at bede om en
pressemeddelelse eller anden dokumentation for
navneændringen.
På Instagram råder man i højere grad selv over navnet, hvilket
dermed er nemmere at ændre.
HMJ ønskede en start på en drøftelse af om vi kan begynde at
tale om en generel ændring af betegnelsen fra damer til kvinder.
Der var ingen bemærkninger til oplægget, hvorfor der kan
arbejdes videre med implementering af dette.
Punkt 9

Drøftelse af situationen i Ukraine
Herunder muligheden for at oprette et midlertidigt spillercertifikat
til spillere fra Ukraine med ophold i Danmark frem til 30. juni
2023.
MOC har henvendt sig til DIF for at høre nærmere om hvor de
ukrainske flygtninge vil blive placeret rent fysisk. Og
spørgsmålet er derfor om vi ikke kan hjælpe disse ind i
foreningslivet og dermed også håndbolden.
TH nævnte, at man i DHF’s TU har drøftet spørgsmålet om
hvorvidt man kan gøre en undtagelse fra de internationale
spillercertifikater m.v. for at få dem ind i bredderækkerne.
Beslutning:
• Bestyrelsen tiltrådte at ukrainske flygtninge skal
søges integreret i dansk foreningsliv (håndbold) i det
omfang, de ønsker dette.

•

•
•

Bestyrelsen besluttede at ukrainske flygtning skal
tilbydes et spillercertifikat gældende frem til 30. maj
2023, hvorefter de kan deltage i danske kampe til og
med 2. division.
Denne ordning skal fungere udenom det etablerede
transfersystem
EHF skal orienteres herom, hvilket FS foranlediger

Der skal efterfølgende laves en procedure for hvorledes de
lokale administrationer skal håndtere disse sager, herunder
oprettelse i Haanda, elektronisk spillercertikat m.v.
Den kommunikative opgave håndteres af DHF’s
kommunikationsafdeling. De sociale medier skal bringes i spil
her.
TV nævnte, at HSF har konstateret, at kun en spiller har været i
Rusland. Vedkommende er nu kommet hjem til Danmark.
Den internationale spillerorganisation har henvendt sig til EHF
angående forskellige forhold.
BLB spurgte om nogle af DHF’s samarbejdspartnere har
russiske relationer. HMJ oplyste, at det DHF bekendt, ikke er
tilfældet. HMJ nævnte, at forholdet har været drøftet med DIF.
DIF har ikke rådgivet DHF til at gøre yderligere.
BLB nævnte, at hun har opfordret BRUD til at holde flere Teams
møder henset til den aktuelle situation med dyrt brændstof som
en følge af Ukraine. Denne opfordring gav hun videre til alle
øvrige.

Punkt 10

Drøftelse af DIF’s rapport om inklusion af transkønnede,
intetkønnede og non-binære i idrætten (udsat fra seneste
bestyrelsesmøde)
Bestyrelsen drøftede indholdet af DIF’s rapport, herunder de 7
gode råd.
BLB blev udpeget som den politisk ansvarlige for området
inklusion.

Punkt 11

Orientering fra
a. Formand
IHF arbejder med at få nedsat en ekspertgruppe, hvor man
gerne vil have Claus Hansen ind. DHF støtter dette.
EHF ønsker at ændre fra 16-24 hold i de unge kategorier.
Kan man finde et sted for at afholde inden man har
kvalifikationen? Eller skal man først kende de kvalificerede?

EHF tænker en tidligere kvalifikation (måske året forinden),
hvilket påvirker talentstrukturen og kan betyde en (for) tidlig
udtagelse (2. års U-15). Der sendes et brev til EHF om
denne sag.
MOC stiller op i en debat med Stefan Løvgreen til en
danskeruge i Malmø, hvor man fokuserer på det dansksvenske samarbejde.

b. Administration
Har lanceret nye priser på billetter til landskampene. Har
virket fint, idet mange billetter er solgt.
Spændende nyt tiltag som EHF Euro-Cup for de allerede
kvalificerede nationer. DK møder GER, ESP og FRA.
Offentliggør på mandag, at A-kampen mod Polen bliver
afskedskamp for Lasse Svan.
Personalemæssigt er de ledige stillinger ved at være besat.
Der mangler dog fortsat en SOME-medarbejder.
Videns konferencen er nu udsolgt.
DHF har lejet et kontor hos kreds 5, hvor den nye
proceskonsulent samt Lars Møller har et skrivebord.
FS gav en orientering om status på lovarbejdet. Lovene
bliver gennemskrevet til forelæggelse for bestyrelsen og
dernæst for repræsentantskabet til mødet i juni måned.
Desuden bliver Ligareglementet gennemskrevet inden
sommerferien.

c. Divisionsforeningen
DF har (i regi af PROF. Udvalget) iværksat et projekt Next
Level for Tophåndbold. Der har været gennemført en
brugerundersøgelse af alle interessenter. Denne
undersøgelse blev præsenteret for udvalget og DF’s
bestyrelse på møde fredag d. 11. marts.
Desuden lå i præsentationen en lang række anbefalinger.
En af disse anbefalinger går konkret på
samarbejdsrelationen mellem DF-H og DHF; at man bør gå
samarbejdets vej og rykke tættere sammen.
Undersøgelsen gik også på hvordan fylder man hallen,
hvordan skaber man en bedre oplevelse – og hvordan
skaber man en bedre forretning m.v.

DF-H skal nu involvere klubberne og få skabt ejerskab for
den kommende proces. Anbefalingen er at processen skal
drives af top-top klubberne for at sikre fremdrift.
Derudover skal det nu drøftes videre, hvordan samarbejdet
mellem DF-H og DHF kan se ud.
d. Håndboldspillerforeningen
TV glæder sig til arbejdet, hvor han vil arbejde både i
Aarhus, København og i Viborg. Dobbeltjobber frem mod
sommerferien, hvor han overtager direktørjobbet
fuldstændig.
Samarbejdet mellem klubber og For Player er nu ved at
blive sat i søen. Har allerede modtaget henvendelser fra
spillere også fra øverste hylde.
TV nævnte, at han har en klar forventning om at spillerne
også bliver inddraget i processen med projekt Next Level
som en part i det fremtidige samarbejde.
Punkt 12

Evt.
Intet.

FS
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