
 

Brøndby den 21. marts 2023 

 
 
Referat af bestyrelsesmøde nr. 8 2022-2023 
 

Lørdag d. 11. marts 2023, kl. 10.00 – 14.00 på Scandic Odense, 
Hvidkærvej 25, 5250 Odense SØ 
 
Deltagere:  Morten Stig Christensen (MOC), Jan Kampman (JK), Anker Nielsen 
(ANI), Betina Lyng-Bjerre (BLB), Kent Nicolajsen (KN), Henrik G. Larson (HGL), 
Michael Svendsen (MS), Troels Hansen (TH), Thomas Christensen (TC), Per 
Tørslev Jensen (PTJ), Bo Spellerberg (BS), Henrik M. Jacobsen (HMJ), og Frank 
Smith (FS) 
Afbud fra Torben Vinther, der blev erstattet af Bo Spellerberg samt fra Ove 
Leegaard. 
   

Dagsorden   
 
Punkt 1     Indtjekning      
       Bestyrelsen tjekkede ind. 
  
Punkt 2 (B) Underskrift af referat fra bestyrelsesmøder nr. 6 og 7   
       Referaterne blev underskrevet.  
 
 
Punkt 3 (O) Implementeringsplan ny struktur (HGL) 
 HGL gennemgik de 4 bølger i den foreliggende indstilling til 

implementeringsplan, der skal behandles i 
Implementeringsstyregruppen på møde d. 30. marts. 

 
 Når implementeringsplanen er godkendt, vil den blive 

offentliggjort. 
 
 
Punkt 4 (B) Indstilling om ny formand for Implementeringsstyregruppen 

pr. 1. juli 2023 (MOC) (Bilag A 1-2)   
 
 Beslutning: 

•   HGL tiltræder som bestyrelsesmedlem med ansvar 
for implementering pr. 1. juli 2023, hvor han samtidig 
tiltræder som ny formand for 
implementeringsstyregruppen. CGL fratræder som 
formand for gruppen pr. 30. juni 2023. 

 
  PTJ ønskede at de nye udvalgsformænd også skal samles for at 

blive orienteret om de kommende opgaver.  
Dette tiltag skal ske i regi af implementeringsstyregruppen. 

 
 



 

 
Punkt 5 (D) Repræsentantskabsmøde 2023     
 Der var enighed om at årets repræsentantskabsmøde i Kolding 

gennemføres uden andre aktiviteter end de på dagsordenen for 
mødet angivne.   

 
 
Punkt 6 (B) Forslag til bestyrelsens mødeplan 2023-2024 (Bilag B) 
 Det fremsendte udkast til mødeplan blev drøftet.  
 
 Beslutning: 

 

Møde 1 Lørdag d. 10. juni 2023 Kolding  

    

Møde 2 Onsdag d. 23. august Kolding  

    

Møde 3 Fredag d. 22. - lørdag d. Brøndby  

 23. september    

 Fredag aften deltager ledergrp.  

    

Møde 4 Tirsdag d. 31. oktober Odense  

 Budgetmøde   

    

Møde 5 Medio december Herning DA VM   

 Med udvalgsformænd   

    

Møde 6 Medio januar 2024 Tyskland HA EM 

 Hvis kamp i Hamburg    

    

Møde 7 Lørdag d. 9. marts Brøndby  

 Med udvalgsformænd   

    

Møde 8 Tirsdag d. 9. april Odense  

    

Møde 9 Onsdag d. 22. maj Kolding   

 
Punkt 7 (D/B) Opfølgning på Streaming / Sportway (BLB) (Bilag C 1-2) 
 BLB oplyste, at streaming for unge (U-15-U-17) er stoppet. 
 HMJ orienterede om at GDPR arbejder ikke med 18-års regler, 

men arbejder med unge regler. Her er grænserne mere 
flydende. 

 Sportway anses som et redaktionelt medie anmeldt til radio-TV-
nævnet og derfor ikke omfattet af GDPR-reglerne. 

 Derfor er der ikke en GDPR-begrænsning gældende for 
streaming.  

  



 

 
 DIF kommer med en holdning til streaming omkring maj måned. 
 BLB’s udvalg afventer DIF’s udmelding førend der kommer 

nogen udmelding. 
  
 
Punkt 8 (B) DIF’s årsmøde 2023 – valg og repræsentation (Bilag D 1-3)   
 Indkaldelse og dagsorden til DIF’s årsmøde er nu udsendt.  
 
 Beslutning: 

•    MOC, ANI og JK deltager i årsmødet 

•    DHF indstiller Karsten Madsen som nyt 
bestyrelsesmedlem i DIF. 

 
Der er modtaget tilkendegivelse fra en tidligere kvindelig 
topspiller, der er interesseret i en politisk post i DIF eller DHF. 

  
Punkt 9 (B) Indstilling om ny boldstørrelse U-9 (Bilag E 1-6)   
 BLB gennemgik den fremsendte indstilling. 
 
 Beslutning: 

•   Boldstørrelse for U-9 ændres til 00 (læderbold) 

•     Der blev givet mandat til at arbejde videre med en 
ændring af boldstørrelsen for U-8, der formentlig 
ligeledes skal spille med størrelse 00 (skumbold) 

•     U-8 bolden anvendes på Håndboldskolerne 
  
  
Punkt 10 (O)   Informationer fra udvalg samt fra DIF, IHF, EHF, 

Divisionsforeningen Håndbold og 
Håndboldspillerforeningen   

   HSF: 

• Er næsten i mål med klubbesøg. 

• Har medlemsfremgang. 

• Er godt i vej med hjælpen til 
kontraktgennemlæsning. 

• Har nogle cases med ludomani og barsel 

• Arbejder med at hjælpe den europæiske 
håndboldspillerforening. 

 
DF-H: 

• Har afviklet F4 for herrer. Et super godt 
arrangement i Boxen. 

• Udfordringer med at placere F4 i fremtiden i forhold 
til europæiske kampe og Boxens kalender. Men 
arrangementet er kommet for at blive. 

• 1.-2. april afvikles kvindernes F4 i Silkeborg. Har så 
godt som udsolgt. 

• Next Level arbejdet kører godt i forskellige grupper.  



 

• Det fælles ben kører også godt med samarbejdet i 
det nuværende Prof. Udvalg. Skal drøftes på det 
kommende møde i dette udvalg medio april.  

• Går nu i gang med at kigge på standardkontrakten 
sammen med HSF.  

• Arbejder med modernisering af 
elitedommerområdet, herunder potentielt 
prof.dommere. Der er flere modeller for sådan en 
løsning. Der er kun klubberne til at betale for 
løsningen. Savner at andre også medfinansierer 
løsningen. 

 
MOC: 

• Er ved at nå i mål med håndboldens hverdagshelt. 
Den valgte overraskes i nær fremtid. 

• I den kommende uge er der møder i EHF i Wien i 
forskellige fora. Her er bl.a. matchfixing på 
programmet. 

• JK/MOC tager til Amsterdam – Handball Forum 
Europe 

• Omtalte DIF -rapporten om transperancy 
international - deltager i et arbejde med dette.  

• Er en del af styregruppen til Trænerakademiet.  
 

 
Punkt 11 (O) Informationer fra administrationen (HMJ) 

▪ Lars Møller er ansat som ny udviklingschef. 
▪ Ny medarbejder ansat i økonomi. 
▪ Hjælper Region Midt lidt i arbejdet med rekruttering af ny 

regionschef. 
▪ DHF søger midler til uddannelsesprojekt efter sommerferien 

fra Initiativ puljen. 
▪ 10.000 til kvindehåndbold kører rigtig godt og målet 

forventes at blive nået. 
▪ Kampen mod Sverige i Boxen d. 29. april bliver udsolgt.  
▪ Medlemstallene stiger og forventes at lande positivt.  
▪ Antal deltagere på håndboldskolerne ser meget positive ud. 
▪ Har været medindstiller til DIF på videreudvikling af ”Grønt 

Forbund Certificering til grøn idræts, der behandles på 
DIF’s årsmøde. 

▪ Arbejder med en sommerfest for alle administrativt ansatte i 
håndbold Danmark.  

 
Punkt 12 (B) Godkendelse af referater (Bilag F): 

a. UU 11. januar 2023 
b. AU 31. januar 2023 
c. EU 8. februar 2023 
d. Beach 2. februar 2023 
Ingen bemærkninger. 

 



 

Punkt 13 (O) Evt.   
 TH gav status på Folkemødet. Mødet bliver optaget og sendt 

senere som podcast af Mediano. 
   
 PTJ nævnte, at der høres udfordringer med at kun et hold fra 

rykke op fra 2. division.  
   
 Der bør være retningslinjer for om man giver julegaver i udvalg, 

herunder tænke på økonomiske rammer. 
 
 ANI kan ikke deltage i mødet i april måned.  
 
 MOC orienterede om ønsket til et hierarki på Sharepoint – 

bestyrelsesdelen, hvor alle relevante oplysninger kommer ind. 
FS laver et udkast. 

 
 Der skal laves en liste over samtlige bestyrelsesopgaver til den 

kommende bestyrelse.  
 
 PTJ fandt at bestyrelsen mangler bestyrelsens sløjfe på 

talentstrategien. Præsenteres på et kommende 
bestyrelsesmøde. 

 
 BLB nævnte, at Beach har afholdt den første samling i Aarhus. 
 
Punkt 14 Udtjekning   
 Bestyrelsen tjekkede ud. 
 
FS  
  
Referatet godkendt: 
 
 
 

Morten Stig 
Christensen            

 Kent Nicolajsen   Jan Kampman Henrik G. Larson 

 
 
Bo Spellerberg 

 
 
 Troels Hansen 

 
 
 Betina Lyng Bjerre     

  

Anker Nielsen Thomas Christensen  Michael Svendsen Per Tørslev                                  


