
Dansk Håndbold Forbund 
Referat 2022 

Brøndby, den 15. juni 2022 

rt 
DHF 

Referat 

af 

Repræsentantskabsmøde lørdag d. 11. juni 2022, kl. 1 O i Idrættens Hus, 
Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby 

Formand Morten Stig Christensen bød velkommen til årets repræsentantskabsmøde. 

Punkt 1 

Punkt 2 

Valg af dirigent 
Sigurd Slot Jacobsen blev foreslået og valgt uden modkandidater. 

Dirigenten konstaterede repræsentantskabets lovformelighed og beslutnings 
dygtighed. 

Brian Nielsen (FHF) og Anita Kristiansen (DHF) blev valgt som stemmetællere. 

Der var mødt 50 stemmeberettigede repræsentanter. 

Formanden og de nedsatte udvalg aflægger beretning 
Som supplement til den skriftlige formandsberetning aflagde Morten Stig 
Christensen sin mundtlige beretning. Under overskriften "Den gode oplevelse" 
omtalte Morten Stig Christensen bl.a. forbundets store succes på landsholdssiden 
kontra det store medlemsfrafald, som vi har haft, og som vi har som store opgaver 
fremadrettet. Dansk håndbold skal kunne kendetegnes som værende passion, 
oplevelse og udvikling. DHF's rolle skal defineres klarere i fremtiden; skal forbundet 
være en medlemsorganisation eller en interesseorganisation - eller begge dele? 
Forbundet skal være en agil og omstillingsparat organisation. Derfor arbejder vi 
også på at lave en politisk og administrativ organisation, der står rustet til disse 
udfordringer fremadrettet. Forbundet skal stå stærkt overfor de kommende 
samfundsmæssige udfordringer, ligesom vi skal forøge antallet af frivillige og 
medlemmer. 

Udover stor applaus var der ingen bemærkninger til formandens beretning. 

Der var heller ingen bemærkninger til udvalgenes beretninger. 

Dirigenten konstaterede, at formandens og udvalgenes beretninger ikke fordrer 
afstemning og konkluderede derefter, at disse var taget til efterretning. 

Dirigenten suspenderede derefter repræsentantskabsmødet og gav ordet til 
formanden: 

Formanden overrakte Årets Rejselegat til John Kruse, der imidlertid ikke var til 
stede. I dennes fravær blev det synlige bevis på legatet overrakt til formanden for 
FHF, Per Tørslev Jensen. 
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Punkt 3 

Punkt 4 

Punkt 4 a 

Punkt 4 b 

Punkt 5 

Økonomiudvalget forelægger det reviderede regnskab til godkendelse og 
orienterer om budgettet for det igangværende regnskabsår. 
Anker Nielsen gennemgik det reviderede og underskrevne regnskab. 
De væsentligste budgetafvigelser blev kort gennemgået. 

Årets nettoresultat udgør et overskud på knap 7 mio. kr. 
Egenkapitalen udgør godt 41 mio. kr. 

Der var ingen spørgsmål til regnskabet. 

Repræsentantskabet godkendte enstemmigt regnskabet. 

Anker Nielsen orienterede herefter om budgettet for 2022. 

Der var ingen bemærkninger til budgettet. 

Behandling af indkomne forslag til DHF's love og/eller deltagelses- og 
funktionsbestemmelser. 

Dirigenten oplyste, at forslag til lovændringer 4 a og 4 b skulle vedtages med 
kvalificeret flertal, jf. lovenes § 12, og da der var mødt 50 repræsentanter, skulle 
forslaget have mindst 34 stemmer for at blive vedtaget. 

Fra bestyrelsen: 
Forslag til ændring af DHF's love § 7 a og § 15 (Nedlæggelse af FU) (bilag 4a). 

Frank Smith motiverede forslaget. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

Fra bestyrelsen: 
Forslag til ændret opbygning af DHF's love (bilag 4 b). 

Frank Smith motiverede forslaget til den ændrede opbygning af lovene. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

Valg 
a) Valg af formand - Morten Stig Christensen blev genvalgt. 

Valg af formand for BRUD - Betina Lyng Bjerre blev genvalgt. 

b) Udgår i lige årstal. 

e) Valg af formand for: 
1) Arrangementsudvalget - Jens Jakob Nørtved Winther blev genvalgt 
2) Eliteudvalget - Carsten Grønmann blev genvalgt 
3) Beach Handball Udvalget - der var ikke opstillet nogen kandidat. 
Bestyrelsen bad repræsentantskabet om bemyndigelse til at finde en kandidat, 
hvilket blev givet. 

d) Valg af formand for Turneringsudvalget for 1 år - Peter Jensen blev valgt. 
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Punkt 6 

Punkt 7 

Punkt 8 

Valg af revisor - EY blev genvalgt. 

Fastsættelse af tid og sted for næste års ordinære repræsentantskabsmødes 
afholdelse 
Afholdes lørdag d. 1 O. juni 2023 i Trekantområdet. 

Eventuelt 
Morten Stig Christensen takkede for genvalget. Endvidere takkede han Mogens 
Mulle Johansen og Allan Enevoldsen som afgående bestyrelsesmedlemmer for 
deres indsats gennem tiden. 

Mogens Mulle Johansen takkede for godt samarbejde med gode kolleger gennem 
mange år i DHF. 

Sigurd Slot Jacobsen takkede som dirigent for god ro og orden. 

Morten Stig Christensen takkede dirigenten for godt arbejde, hvilket gav god 
applaus, og han mindede bestyrelsen om det efterfølgende bestyrelsesmøde. 

Mødet sluttede. 

Frank Smith 
Chef for Turneringsafdelingen 

Sigurd Slot Jacobsen 
Dirigent 


