
 

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆRT 
REPRÆSENTANTSKABSMØDE 

 
I 
 

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 
 
 
Brøndby den 26. januar 2023.  
 
 

Dansk Håndbold Forbunds bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinært 
repræsentantskabsmøde i Dansk Håndbold Forbund, lørdag d. 4. februar 2023, 
kl. 10.00 på Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding. 
 
Der vil være kaffe og morgenbrød fra kl. 09.30. 
 
Desuden serveres frokost for såvel repræsentanter som for gæster. 
 
Mødes forventes afsluttet senest kl. 14.00. 
 
Liste med navne på repræsentanter og gæster bedes fremsendt til fls@dhf.dk – 
senest onsdag d. 1. februar. Brug gerne vedhæftede blanket. Enkeltpersoner 
kan tilmelde sig ved at sende en mail. 
 

Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent 
 
Bestyrelsen foreslår advokat Sigurd Slot Jacobsen valgt som dirigent. 
 
2. Forslag om ny struktur for Dansk Håndbold Forbund (Bilag 1) 
Forslagets hovedpunkter: 
 
Forslag om nyt navn 
Som et led i en fortsat modernisering og styrkelse af vores brand har der igennem 
længere tid været arbejdet med et nyt navn (og et nyt logo). Bestyrelsen foreslår 
at ordet forbund udgår af navnet, så vi fremover hedder Dansk Håndbold. 
 
 
Forslag om 4 nye regioner 
Der foreslås oprettet 4 nye regioner som afløser de nuværende 11 lokale 
enheder; Dansk Håndbold Nord, Dansk Håndbold Midt, Dansk Håndbold Syd, 
Dansk Håndbold Øst. Turneringsplanlægningen skal tilgodese hold, der ligger 
omkring regionsgrænser og give mulighed for at spille på tværs at regionsgrænse. 
 
Beslutningen indebærer, at DHF fortsat udskriver en Danmarksturnering for 
kvinder og herrer omfattende Håndboldliga, 1. division, 2. division og 3. division, 
en landspokalturnering samt U19-liga og U17-liga og 1. division for piger og 
drenge. Beslutningen indebærer ligeledes, at kun de nye regioner fremadrettet 
kan udskrive øvrige turneringer for regionen.  
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Forslag om ny udvalgsstruktur 
Der foreslås en ny udvalgsstruktur, hvor 6 udvalg spejles nationalt og regionalt. 
De foreslåede 6 udvalg er: Turnering inkl. senior, Dommer, Børn, Unge, 
Uddannelse og Talent.  
 
Forslaget indebærer, at: Eliteudvalget omlægges til et Talentudvalg; det nationale 
Bredde- og Udviklingsudvalget omlægges til et børneudvalg og et ungeudvalg; 
Økonomiudvalget nedlægges. Øvrige udvalg og instanser på nationalt niveau 
består uændret dog således at ORKO bliver et stående udvalg. 
 
Regionalt vil der være mulighed for at oprettet ad hoc-udvalg.  
 
Forslag om ny sammensætning af DHF-repræsentation, DHF-bestyrelse og DHF 
Udvalg 
Forslag om at DHF’s bestyrelse reduceres fra 12 til 10 samt at bestyrelsen 
fremadrettet skal bestå af: Formand, 2 næstformænd, 1 bestyrelsesmedlem med 
ansvar for implementering af ny struktur, 4 regionsformænd, Divisionsforeningen 
og Håndbold Spiller Foreningen. Alle parter om bordet skal sikre 
sammenhængskraften. Som stemmeprincip foreslås en stemme pr. 
bestyrelsesmedlem. 

 
De 2 næstformænd skal tilsammen varetage ansvar for breddeudviklingen og 
ansvar for elite. Det politiske økonomiansvar kan fordeles til enten den ene 
næstformand eller til det direkte valgte bestyrelsesmedlem med ansvar for 
implementering af den ny struktur.   
 
Forslag om at formænd for nationale udvalg fortsat vælges. Derudover forslag 
om, at formænd for tilsvarende regionale udvalg er medlemmer. Der gives 
desuden mulighed for at udvalget kan indstille 1-2 medlemmer yderligere til 
bestyrelsen godkendelse. 
 
Fsva. den fremadrettede sammensætning af DHF’s repræsentantskab lægges op 
til fastholdelse af en repræsentantskabsmodel, som det kendes i dag. Det 
indebærer, at den direkte foreningsrepræsentation fortsat er på det regionale 
niveau. DHF’s repræsentantskab foreslås sammensat af bestyrelsen som fødte 
medlemmer og de regionale enheder, Divisionsforeningen og Håndbold Spiller 
Foreningen, der udpeger et antal repræsentanter. 
Forslaget indebærer, at repræsentantskabet udvides fra 51 stemmer til 54 
stemmer. 
 
Forslag vedr. good governance 
Det foreslås, at der indføres tidsbegrænsninger på nationale og regionale 
formandsposter (formand, næstformand, udvalgsformand):  

• 8 år på nationale formandsposter (formand, næstformænd og 
udvalgsformænd).  

• 12 år på regionale poster (formand, næstformand og udvalgsformænd). 
 
I den forbindelse foreslås en anciennitetsbegrænsning ift. valg i ny struktur, som 
indebærer, at er man valgt til en tilsvarende post før 2015 bæres 4 års anciennitet 
med ind på en tilsvarende ny post. Er man valg i perioden 2016 til 2019 bæres 2 
års anciennitet med. Valgt til en tilsvarende post 2020 eller senere bæres ikke 
anciennitet med. 



 

 
70 års reglen foreslås fastholdt. DHF’s bestyrelse skal som led i det generelle 
good governance arbejde genbesøge beslutning om et år. Der foreslås desuden 
indførelse af indstillingsskabeloner til fremadrettet valg i den nye struktur. 
 
Forslag om at advokat Henrik Bartels bemyndiges til at registrere 3 nye regioner 
Det foreslås at advokat Henrik Bartels bemyndiges til at foretage registrering af de 
3 nye regioner i Erhvervsstyrelsen 
 
Forslag til ændring af lovene 
I konsekvens af ovenstående ønskes lovene ændret jf. bilag 1. 
 
3. Valg af (under forudsætning af at punkt 2 vedtages): 

• Formand (1 år) 

• Næstformand elite (2 år) 

• Næstformand bredde (1 år) 

• Medlem af bestyrelsen med ansvar for implementering af ny struktur (2 år) 

• Formand for: 
o Dommerudvalget (2 år) 
o Uddannelsesudvalget (2 år) 
o Turneringsudvalget for øvrige rækker (2 år) 
o Disciplinærinstansen for øvrige rækker (2 år) 
o Udvalget for unge (2 år) 
o Talentudvalget (1 år) 
o Arrangementsudvalget (1 år) 
o Udvalget for børn (1 år) 
o ORKO (1 år) 

 
4. Love for 4 regioner (under forudsætning af at punkt 2 vedtages) (bilag 2 
A-D love for regionerne) 
 

A:   Dansk Håndbold Nord 
B:   Dansk Håndbold Midt 
C:   Dansk Håndbold Syd 
D:   Dansk Håndbold Øst 

    
Pause 
 
Indkaldelse til stiftende generalforsamlinger (repræsentantskabsmøder) for 
Dansk Håndbold Nord, Midt og Syd (under forudsætning af at punkt 2 
vedtages) – alle med følgende dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent (DHF’s bestyrelse foreslår Sigurd Slot Jacobsen 
valgt) 
 

2. Godkendelse af love (som vedtaget af DHF’s repræsentantskab) 
 

3. Valg af (alle for en periode af 1 år – frem til første ordinære 
repræsentantskabsmøde i regionerne i 2024): 

• Regionsformand 

• Økonomiansvarlig 

• Næstformand (kan være en udvalgsformand) 



 

• Formand for børneudvalget 

• Formand for ungeudvalget 

• Formand for dommerudvalget 

• Formand for turneringsudvalget 

• Formand for uddannelsesudvalget 

• Formand for talentudvalget 

• Evt. formand for ad hoc-udvalg 
 

4. Evt. 
 
Herefter genoptages DHF’s repræsentantskabsmøde  
 
 
5.  Eventuelt 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Dansk Håndbold Forbund 
 
 
Morten Stig Christensen 
Formand 
 


