
 

Brøndby d. 6. september 2022 
 
Referat af bestyrelsesmøde nr. 2 2022-2023 
 

Onsdag d. 24. august 2022, kl. 17.30 på Teams 
 
Deltagere:  Morten Stig Christensen (MOC), Anker Nielsen (ANI), Jan Kampman 
(JK), Betina Lyng-Bjerre (BLB), Kent Nicolajsen (KN), Henrik G. Larson (HGL), 
Ove Leegaard (OL), Lars Dalsgaard (LD), Michael Svendsen (MS), Torben 
Vinther (TV), Kasper Jørgensen (KJ), Per Tørslev Jensen (PTJ), Henrik M. 
Jacobsen (HMJ), og Frank Smith (FS) 
Afbud fra Troels Hansen (erstattet af Lars Dalsgaard) og Michael Svendsen 
 
 

Dagsorden   
   
Punkt 1 Orientering om talentstrategi ved Søren Skaastrup og 

Morten Henriksen  
 Søren Skaastrup orienterede om den foreliggende talentstrategi. 

Den forelagte præsentation vedhæftes til bestyrelsen. 
 
 Bestyrelsen ønskede at få en dyberegående orientering om 

emnet.     
 

Sager til beslutning  
 
Punkt 2 Indstilling om ændring af logo og navn m.v.   
 Bestyrelsen behandlede en indstilling om implementering af nyt 

navn og logo forud for VM 2023. 
 
 Beslutning: 

•     Den tidligere beslutning om at navn og logo skal 
ændres i hele organisationen på en gang, blev 
fastholdt. Beslutningen om navn og logo skal derfor 
træffes samtidig med beslutningen om ikrafttrædelse 
af en ny struktur. 

 
Punkt 3 Evt. yderligere udpegninger til udvalg:  

• ØU 

• UU 

• Formand for Udvalget for Beachhandball 

• Udvalget for Professionel Håndbold 

• Børnefaggruppen 

• Ungefaggruppen 
 

Beslutning: 

• Ole Damgaard blev udpeget til UU 

• Formand for udvalget for beachhandball afventer 
udarbejdelsen af en ny strategi for området 



 

• Henrik G. Larson blev udpeget som medlem af 
Udvalget for Professionel Håndbold 

• Øvrige vakante poster afventer 
 
 
Punkt 3 a Udpegning af kontaktpersoner fra bestyrelsen til udvalg  
  
 Beslutning: 

• Eliteudvalget – Per Tørslev Jensen 

• Dommerudvalget – Anker Nielsen 

• Uddannelsesudvalget – Henrik G. Larson 

• Turneringsudvalget - Troels Hansen 

• Arrangementsudvalget - Kent Nicolajsen 

• Udvalget for Beachhandball - vakant 
 
 
Punkt 4 Indstilling fra om kontingentbetaling for efterskoler 
 Der var fremlagt en indstilling om differentiering af 

kontingentbetaling og holdgebyr for efterskoler for at tiltrække og 
fastholde de små efterskoler med blot et enkelt eller to hold. 

 
 Beslutning: 

• Det samlede foreningskontingent til DHF og 
distriktsforbund/region nedsættes for efterskoler til 
800 kr. 

• Holdgebyret forhøjes med 200 kr. pr. hold 

• Dette skal harmoniseres i forbindelse med 
strukturprocessen 

• HGL beder Anders Fredsgaard om skriftligt at 
orientere JHF, FHF og HRØ’s administrationer om 
dette 

• Det skal efterfølgende drøftes hvorledes 
foreningskontingentet og holdafgiften skal fordeles 
mellem DHF og distriktsforbund/region. ANI har 
efterfølgende oplyst, at der foreslås en fordeling på 
såvel foreningskontingent som holdafgift på 50/50 i 
den kommende sæson. Bestyrelsen må træffe 
beslutning herom på det kommende møde d. 10. 
september. 

 
 
Punkt 5 Indstilling fra ungefaggruppen om midler til afholdelse af en 

inspirationsdag for børn og unge (fremtidssikring af 
turneringsproduktet for unge)  

  
 Beslutning: 

• Indstillingen blev vedtaget med en fleksibel 
tidsramme for afholdelse, idet denne skal 
afstemmes med de administrative resurser 



 

• Den økonomiske ramme på 99 t. kr. blev vedtaget – 
finansieres af de klausulerede midler til 
breddeamatøridræt under DHF 

 
 
 
Punkt 6 Rammesætning for det videre arbejde med en strategi for   

beach handball   
BLB præsenterede idegrundlag for det videre arbejde med en 
strategi for beach handball. Præsentationen er vedhæftet til 
bestyrelsen. 
 
Beslutning: 

• Der nedsættes en Styregruppe til at stå i spidsen for 
det kommende arbejde på baggrund af det forelagte 
oplæg 

• Styregruppen udpeges på bestyrelsesmødet d. 10. 
september 

 
Sager til orientering / drøftelse 
 
 
Punkt 7 Informationer fra udvalg samt fra DIF, IHF, EHF, 

Divisionsforeningen Håndbold og 
Håndboldspillerforeningen   
HSF: 

• Har fuld gang i opstart af sæsonen 

• Er i dialog med ministeriet om den øremærkede barsel, 
hvor der særligt er pres på herrespillere, der ønsker at 
tage barsel 

 
Formanden havde før mødet udsendt sine informationer hvortil 
det ikke var bemærkninger. 
 
Ingen øvrige informationer. 

 
 
Punkt 8 Informationer fra administrationen samt kort status på 

projekter   
 HMJ gav en kort orientering om aktuelle emner. 

 
 
Punkt 9 Harpiksfri bold (MOC)   
 MOC belyste historikken og baggrunden for den harpiksfri bold, 

som bestyrelsen kort drøftede. 
 
 
 
Punkt 10 Godkendelse af referater   

a. AU 15. juni 2022 
b. EU 2. juni 2022 



 

c. TU 25. maj og 4. august 2022 
 
Der var ingen bemærkninger til referaterne. 

 
Punkt 11 Status bestyrelsesseminar v. MOC   
 MOC oplyste, at der afholdes statusmøde med Mads Winther i 

den kommende uge, hvorefter bestyrelsen orienteres. 
 Rammerne for seminaret er på plads. 
 
Punkt 12 Evt. 
 Der afholdes en bestyrelsestur med udvalgsformænd til VM 

2023 i Malmø. Bestyrelsen var enige om at ANI er tovholder på 
denne opgave. 

 
 PTJ oplyste, at der afholdes møde om forretningsstrategien med 

HMJ d. 5. september – og at emnet er på dagsordenen på 
bestyrelsens møde d. 10. oktober.  

 
 PTJ oplyste desuden, at FHF har forlagt bestyrelsesmøder rundt 

i hallerne, hvorved der opnås større synlighed og øjenhøjde. 
Dette tiltag forventes at blive en succes. 

 
 
 FS 
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