
 

 Brøndby den 27. januar 2023 

 
 
Referat af bestyrelsesmøde nr. 6 2022-2023 
 

Søndag d. 22. januar 2023, kl. 13.00 på Clarion Hotel i Malmø 
 
Deltagere:  Morten Stig Christensen (MOC), Jan Kampman (JK), Betina Lyng-
Bjerre (BLB), Kent Nicolajsen (KN), Henrik G. Larson (HGL), Peter Jensen (PJ), 
Michael Svendsen (MS), Torben Vinther (TV), Troels Hansen (TH), Thomas 
Christensen (TC), Per Tørslev Jensen (PTJ), Henrik M. Jacobsen (HMJ), og 
Frank Smith (FS) 
Kasper T. Andersen og Dennis B. Hansen deltager i punkt 3 
Tina Foged (TF) og Carsten Grønman deltager i punkt 4 
Afbud fra Ove Leegaard (erstattet af Peter Jensen) og Anker Nielsen 
  
  

Dagsorden   
 
Punkt 1     Indtjekning    
      Indtjekning foretaget i foregående møde.       
  
Punkt 2 (B) Underskrift af referat fra bestyrelsesmøde nr. 5    
       Referatet blev underskrevet. 
 
  
Punkt 3 (B) Uddannelsesstrategi v. Kasper T. Andersen, Dennis B. 

Hansen og Henrik G. Larson (Bilag A 1- A 2) 
  Kasper og Dennis gennemgik indstillingen til 

uddannelsesstrategien fordelt på 5 indsatsområder. Strategien 
omfatter en finansiering på 4 mio kr., der kan søges fra de 
klausulerede midler eller delvist via de klausulerede midler og 
egenkapital eller drift. 

 
 Beslutning: 

• Bestyrelsen godkendte indstillingen om 
uddannelsesstrategi og lagde vægt på hensynet til 
den pædagogisk, didaktiske del 

• Finansieringen afventer det kommende 
bestyrelsesmøde, hvor administrationen 
fremkommer med et oplæg hertil 

 
 
Punkt 4 (B) Indstilling om ny struktur; herunder drøftelse af kandidater 

til valg af formand og næstformænd DHF samt 
udvalgsformænd i DHF tillige med forslag til ændrede love 
for DHF og forslag til love for regionerne (TF) (bilag B 0 – B 
19) 

 



 

 Indstillingen og kandidatnavne blev gennemgået og drøftet. 
 
 Beslutning: 

• Indstillingen om en ny struktur blev godkendt og 
indstilles vedtaget i repræsentantskabet, der 
indkaldes til et ekstraordinært møde d. 4. februar i 
Kolding. 

• Indstilling om at alle valg til DHF og regionale 
poster på det ekstraordinære 
repræsentantskabsmøde blev godkendt 

• Bestyrelsen besluttede under hensynet til den 
forestående implementering af den ny struktur, at 
der oprettes en særlig post i bestyrelsen, hvor et af 
repræsentantskabet direkte valgt 
bestyrelsesmedlem varetager dette særlige ansvar. 

• Endvidere tillægges dette bestyrelsesmedlem det 
politiske ansvar for forbundets økonomi 

• Bestyrelsen besluttede endvidere, at denne post 
bør eksistere for perioden 2023-2026, hvorefter den 
nedlægges. Dette fordrer dog, at bestyrelsen på det 
tidspunkt fremsætter forslag til ændring af 
forbundets love på dette punkt. 

• Indstillingen om ændring af den administrative 
struktur med bl.a. oprettelse af DHF Bredde blev 
godkendt 

• Indstillingen om oprettelsen af et advisory board 
blev godkendt 

• Indstillingen om finansiering af yderligere resurser 
på medarbejdersiden blev godkendt med en udgift 
på i alt 3 mio kr. fra de klausulerede midler til 
breddeamatøridræt under DHF 

• Bestyrelsen indstiller til repræsentantskabet, at 
advokat Henrik Bartels bemyndiges til at oprette 3 
nye regioner med selvstændigt CVR-nr. HRØ 
fortsætter med sit CVR-nr. 

  
 
Punkt 5 (B) Godkendelse af medlemmer af ekspertgruppe ”Nye 

spilformer” (Bilag C) 
  
 Beslutning: 

• Godkendt uden bemærkninger 
 
 
Punkt 6 (O)   Informationer fra udvalg samt fra DIF, IHF, EHF, 

Divisionsforeningen Håndbold og 
Håndboldspillerforeningen (10 min) 

 
 MOC: 



 

Tillykke til Torben Vinther, der er udpeget som præsident for den 
internationale håndboldspillerforening. 
     
 
Der har været en del turbulens om matchfixingrapporten. 
Behandles videre i EHF i foråret. 
 
 
DF-H: 
Intet 
 
HSF: 
Kører på med klubbesøg.  
Har rundet 600 medlemmer. 
Har en sag der formentlig ender i en voldgift. 
TV er ny præsident for EPHU 
HSF kommet med i en arbejdsgruppe om den harpiksfri bold. 
Rasmus Lauge har denne post. 

 
 
Punkt 7 (O) Informationer fra administrationen (HMJ) 
 Mission 10.000 til kvindehåndbold fortsætter. Der er nu et stærkt 

hold af sponsorer bagved.  
 
 Sportway Streaming: 
 Kulturpåvirkningen for de unge årgange er blevet betvivlet. Så 

derfor bliver der nu taget en timeout på årgangene U-15 og U-
17.  

 Dette meldes ud til håndbolddanmark. 
Så skal der drøftes nærmere på dette punkt om hvorvidt der skal 
fortsættes. BRUD/ Ungefaggruppen bliver involveret i en 
fremtidig indstilling / stillingtagen til streaming. 

  
 Der har været ca. 6 x 150 partnere igennem logen i forbindelse 

med DK’s VM-kampe i Malmø. 
 
Punkt 8 (O) Evt.   
 BLB henviste til udsendt mail fra ungefaggruppen med rapport 

for gennemførelse af en vidensdag. 
 
 DHF har deltaget i DIF i et arbejde om konkurrencestruktur. 
 
 TV havde ønsket et orienteringspunkt på dagsordenen til 

dagens møde om streaming, hvilket der ikke var fundet plads til. 
MOC lovede at dette kom på dagsordenen til mødet d. 6. 
februar, hvilket TV bakkede op om.    

 
Punkt 9 Udtjekning (10 min) 
 Bestyrelsen tjekkede ud. 
 
FS 



 

  
 
 
Referatet godkendt: 
 

Morten Stig 
Christensen            

 Kent Nicolajsen  Peter Jensen Henrik G. Larson 

 
 
Torben Vinther 

 
 
 Troels Hansen 

 
 
 Betina Lyng Bjerre      

  
 
Jan Kampman 

  Thomas Christensen  Michael Svendsen Per Tørslev        


