
 

Brøndby den 14. februar 2023 

 
 
Referat af bestyrelsesmøde nr. 7 2022-2023 
 

Mandag d. 6. februar 2023, kl. 17.30 på Scandic Kolding, Kokholm 2, 
6000 Kolding 
 
Deltagere:  Morten Stig Christensen (MOC), Jan Kampman (JK), Betina Lyng-
Bjerre (BLB), Kent Nicolajsen (KN), Henrik G. Larson (HGL), Ove Leegaard (OL), 
Michael Svendsen (MS), Torben Vinther (TV), Troels Hansen (TH), Thomas 
Christensen (TC), Per Tørslev Jensen (PTJ), Henrik M. Jacobsen (HMJ), og 
Frank Smith (FS) 
Ann Lykke Davidsen deltager i punkt 3 
 
Afbud fra Anker Nielsen. 
   

Dagsorden   
 
Punkt 1     Indtjekning    

Bestyrelsen tjekkede ind. 

 
   
Punkt 2 (B) Underskrift af referat fra bestyrelsesmøde nr. 6    
      Referatet blev underskrevet.  
 
Punkt 3 (B) Forretningsstrategi   
1821- 2002 ALD gennemgik forslag til revideret forretningsstrategi med 

følgende overskrifter: 
    

• Fællesskab /bæredygtighed 
   

• Bedst på uddannelse 
   

• Flere frivillige 
 

• Verdens bedste håndboldfællesskab / Håndbold skal 
være rigtig sjov for alle 

 

• Nyt turnerings-kamptilbud/-konkurrencestruktur 
   

 Bestyrelsen drøftede alle punkterne grundigt. 
 
 Beslutning: 

• Bestyrelsen vedtog den reviderede 
forretningsstrategi 

 
   



 

Det blev oplyst, at strategien for beachhandball bliver forelagt 
bestyrelsen på mødet i april måned. 

   
Bestyrelsens forretningsorden er næsten færdig, men der 
mangler lidt bistand til at gøre den færdig. 

 Der var enighed om at dokumenterne sendes til FS, der sørger 
for sammenfatning med henblik på forelæggelse på 
bestyrelsesmødet i april måned.   

  
 
Punkt 4 (D) Opsamling på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde   

Der var stor tilfredshed med forløbet af 
repræsentantskabsmødet. 

 
Punkt 5 (D/O) Streaming / Sportway – principiel drøftelse   
  TV ønskede at kunne gennemskue processen i tilblivelsen og 

beslutningen af projektet. Specielt om baggrunden for streaming 
om ungdomshåndbolden. 

 MOC gav en kort orientering om baggrunden herfor. 
 
Punkt 6 (B) Indstilling fra administrationen om finansiering af 

uddannelsesstrategien   
 HMJ gennemgik det fremsendte forslag til finansiering af 

uddannelsesstrategien. 
 
 Beslutning: 

•     Der bevilges 3 mio kr. fra de klausulerede midler 
breddeamatøridræt under DHF 

•     Der bevilges 1 mio kr. fra driften eller egenkapitalen, 
idet der dog skal søges ekstern finansiering af denne 
del. 

•     Bevillingen er inddelt i faser med mulighed for at 
bremse/stoppe 

•     Udgangspunktet for målingerne i 
finansieringsforslaget er en total omsætning på 
uddannelsen i dansk håndbold med udgangen af 
2022 på 2.5 mio kr. 

•     Det skal tilføjes, at der i forbindelse med 
udarbejdelse af uddannelser skal søges 
ekspertviden 

 
Punkt 7 (O)   Informationer fra udvalg samt fra DIF, IHF, EHF, 

Divisionsforeningen Håndbold og 
Håndboldspillerforeningen   

  
HSF: 

 Bruger en del penge på advokatbistand, da man har en del 
sager. 

 HSF savner en invitation til deltagelse i Next Level arbejdet. 
 Har haft spørgsmålet om vejning på dagsordenen i lang tid.  
 



 

 På klubbesøgene er de store emner barsel (kvinder), 
barselsorlov (herrer) Matchfixing/spilafhængighed m.v. 

 
   
  
 DF-H: 
 Final4 for herrer om 14 dage. Forventer omkring 7.000 tilskuere. 

Final 4 for kvinder i Silkeborg d. 1.-2. april, her er få billetter 
tilbage. 

 Der er fuldt gang i nogle arbejdsgrupper i Next Level projektet, 
bl.a. en gruppe der arbejder med turneringsstruktur. 

  
MOC: 
Alt strukturmateriale bør lægges ind på Sharepoint under 
bestyrelsen.  

 Badminton Danmark vil gerne høre lidt om vores strukturproces. 
 DIF indkalder til dialogmøde om politisk strategi m.v. MOC 

deltager. Sender materialet til BLB. 
 Stakeholders møde i EHF i marts måned, hvor det forventes at 

Matchfixing tages op. 
 
Punkt 8 (O) Informationer fra administrationen (5 min) (HMJ) 
  Danmarks indsamlingen indbragte 3 mio kr., mens salget af de 

særlige spilletrøjer indbragte 300 t. kr. 
 
 Udviklingschefens stilling bliver nu genopslået. 
 
 2 af vores foreningskonsulenter har opsagt deres stillinger.  
 
 Billetsalget til kvindelandskampen mod Sverige (projekt 10.000 

til håndbold) starter i den kommende uge. 
 
 
Punkt 9(B) Godkendelse af referater   

a. DU 22. november 2022 
b. TU 30. november 2022 og 26. januar 2023 
c. UU 30. november 2022 
d. AU 30. november 2022 
Ingen bemærkninger.  

 
Punkt 10 (O) Evt. (10 min) 
 TC var skuffet over oplevelsen og produktet af kampen i 

Odense mod Saudi Arabien. Der var enighed om at der havde 
været nogle udfordringer, der dog søges løst fremadrettet. 

 
 PTJ havde mødt flere mennesker, der var lidt frustreret over at 

de ikke kunne købe merchandise på spillestedet. HMJ gav 
baggrunden for dette. 

 
Punkt 11 Udtjekning (10 min) 
 Bestyrelsen tjekkede ud. 



 

FS 
 
 
 
Referatet godkendt: 
 
 

Morten Stig 
Christensen            

 Kent Nicolajsen   Jan Kampman Henrik G. Larson 

 
 
Torben Vinther 

 
 
 Troels Hansen 

 
 
 Betina Lyng Bjerre     

  

Ove Leegaard Thomas Christensen  Michael Svendsen Per Tørslev                                  

 
 


