Brøndby den 15. juni 2016
Journal nr. 1335-16-FS

Referat af bestyrelsesmøde nr. 1 2016-2017
Lørdag d. 11. juni, kl. 14.30 på DHF’s kontor, Idrættens Hus, Brøndby
Stadion 13, 2605 Brøndby
Deltagere: Per Bertelsen (PB), Carsten Grønmann Larsen (CGL), Poul Wrang
(PW), Anker Nielsen (ANI), Sigurd Skovborg (SS), Ove Leegaard (OL), Jan
Kampman (JK), Mogens Mulle Johansen (MMJ), Birger Dahl (BD), Tina Fensdal
(TF), Jens Christensen (JCH), Michael Sahl-Hansen (MSH), Morten Stig
Christensen (MOC), Henrik M. Jacobsen (HMJ) og Frank Smith (FS)

Dagsorden
Åben del:
Sager til beslutning
Punkt 1

Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 8, d. 11. maj
2016
Godkendt uden bemærkninger.

Punkt 2

Udpegning af medlemmer til udvalg
a. Økonomiudvalget
Birger Dahl, Allan Enevoldsen og Poul Wrang blev udpeget
som medlemmer.
b. Eliteudvalget
Formandsposten er vakant. Bestyrelsen har fået
bemyndigelse til at udpege en formand, der kan fungere til
næste rep. møde, hvor der skal ske et valg for en et årig
periode.
Tina Fensdal, Henrik Larsen og Michael Rasmussen blev
udpeget som medlemmer.
c. Dommerudvalg
MMJ bemærkede, at DU har en fast gæst/ medlem; en
person der er ansat i JHF. Som gør, at man ikke kan være
medlem. CGL kontakter DU om dette forhold. MMJ oplyste,
at FHF også ønskede repræsentation i DU.
Bestyrelsen var enige om at DU ikke skal udvides. Man
fastholder derfor den hidtidige bemanding.
BD ønskede en fremtidig debat om dommerudvalgets
opbygning. Tages på dagsorden i efteråret.
Bjarne Munk Jensen, Jørn Møller Nielsen, Jens Carl Nielsen,
Jens Nybo og Jørgen Svane Sørensen blev udpeget som
medlemmer.

d. Uddannelsesudvalget
Benny Nielsen, Michael Svendsen, Ove Leegaard, Lilja
Snorradottir og Joakim Pedersen blev udpeget som
medlemmer.
e.

Bredde- og Udviklingsudvalget
(faggruppe formænd)
Jens Carl Nielsen, Bettina Lyng, Troels Hansen, Ove
Leegaard, John Kruuse, Casper Lemvigh og Julie Holst
Junker blev udpeget som faggruppe formænd

f.
Turneringsudvalget
BD ønskede TU’s struktur drøftet. Tages på dagsorden i
efteråret.
Niels Lindholm og Bjarne Knudsen blev udpeget som
medlemmer.
g. Arrangementsudvalget
HJL havde på vegne af AU foretaget en indstilling af 4
personer. Denne indstilling kunne HRØ ikke gå ind for.
Der var nogen drøftelse af dette udvalg.
For et indstillet medlem, blev drøftet habilitet. PB forlod
lokalet under denne drøftelse. I formandens fravær, blev
bestyrelsen enige om at der kan iagttages inhabilitet i
relation til vedkommendes arbejdsplads. Vedkommende kan
derfor ikke udpeges som medlem af AU.
Der var enighed om at udpege 4 personer samt mulighed for
AU til at finde yderligere et medlem, der skal udpeges af
bestyrelsen.
Jens Jakob N. Bork, Torben Petersen, Lars Dalsgaard og
Per Sørensen blev udpeget som medlemmer.
Herefter genindtrådte PB i mødet.
h. Internationalt udvalg (herunder også formand)
Som formand blev udpeget Per Bertelsen. Tina Fensdal,
Henrik La Cour Laursen, Jan Kampmann og Bjarne Munk
Jensen blev udpeget som medlemmer.
i.
Udvalget for beach handball
Trine Wenholdt, Brian Thenning og Tina Schou blev udpeget
som medlemmer.
j.
Udvalget for Professionel Håndbold
DHF udpegede Carsten Grønmann Larsen og Mogens Mulle
Johansen. DF-H udpegede Kasper Jørgensen. Først efter
konstituering af bestyrelsen kan DF-H udpege det sidste
medlem.

k. Disciplinærinstansen for øvrige rækker
Jens Nørvang Madsen, Poul Arne Nielsen, Anders Lou
Hendriksen og Jan Richter Henriksen blev udpeget som
medlemmer.
l.
IT-udvalget
Henning Olsen og Preben Kaack blev udpeget som
medlemmer.
Punkt 3

Introdag for ny udpegede udvalgsmedlemmer /
faggruppe medlemmer
Foreslås afholdt 14. september, kl. 11-14.30 i Brøndby.
Bestyrelsen besluttede at udskyde afholdelsen af introdag til
2017, idet der kun er meget få nye medlemmer (incl.
Faggruppeformænd).

Punkt 4

Billetregulativ
CGL havde fremsat forslag om en ændring således, at de
sportsligt ansatte – uagtet aflønningsform – modtager
legitimationskort. Faggruppe formænd i BRUD ønskes også
tildelt legitimationskort.
Bestyrelsen besluttede, at alle sportslige ansatte modtager
legitimationskort. At faggruppeformænd i BRUD modtager
legitimationskort samt at til gruppen af guider også skal
medregnes de, der har guidelignende funktioner
Bestyrelsen besluttede endvidere, at FS/CGL for god ordens
skyld tilretter kommissoriet for BRUD i relation til
ovenstående.
JCH nævnte problemstilling med bestilling af billetter til
finalekampene og dermed tidsfristen. FS henviste til
reglementet, hvoraf det fremgår, at billetter skal bestilles så
snart disse frigives. Samt at tildeling kun kan ske, såfremt
der ikke er udsolgt.

Punkt 5

Indstilling fra BRUD – Totalhåndboldkoncept
SS underbyggede indstillingen.
Bestyrelsen godkendte indstillingen.
SS anmodede endvidere om bestyrelsens opbakning til at
der gennemføres teststævner i efteråret i DHF kortbane
håndbold. Dette skal markedsføres på de elektroniske
medier.
MMJ gav udtryk for at man skulle være opmærksom på at
hallerne ikke er indrettet til dette koncept. At der ikke er
huller til fastgørelse af håndboldmål m.v. SS bemærkede, at

man er klar til at frigive nogle støtte midler til klubber, der er
klar til at tage hul på konceptet.
Bestyrelsen godkendte gennemførelsen af teststævner og
markedsføring heraf.
Punkt 5 a

Indstilling om projekt Håndbolden tilbage til København.
BD uddybede den fremsendte indstilling, herunder et ønske
om et tilskud på 175 t kr. årligt. Beløbet ønskes finansieret af
foreningen.
Bestyrelsen besluttede at udtrykke sin støtte projektet såfremt
Københavns Kommune giver et årligt tilskud på 650.000 kr.
Bestyrelsen besluttede at ansøge foreningen om tilskuddet på
175 t. kr. årligt i 3 år.
MOC orienterede om DBUs tiltage på kommunalområdet. Og
foreslog, at DBU’s medarbejder på dette område inviteres til et
møde med bestyrelsen om dette emne.

Punkt 5 b

Forslag om overnatning og start på konferencen fredag.
BD ønskede, at konferencen i september måned skal starte
fredag aften med tilbud om overnatning. Så kunne man slutte
tidligere lørdag. Dermed kunne man lave en mere positiv
oplevelse ud af det. SS nævnte, at der er lagt rigtig god tid ind
til projektet. Han fandt at der måske er nogle, der melder fra,
såfremt det bliver både fredag og lørdag. Han fandt ikke at
omkostningen stod mål med udbyttet.
Efter en debat besluttede bestyrelsen, at fastholde
konferencen alene afviklet lørdag.

Sager til orientering / drøftelse
Punkt 6

Referater
a. ØU-møde d. 26. april 2016
b. DU-møde d. 21.-22. maj 2016
c. IU-møde d. 23. maj 2016
d. AU-møde d. 1. juni 2016
Ingen bemærkninger.

Punkt 7

Evt.
MSH fremførte synspunkter vedr. evalueringen af DA.
Synspunkterne blev drøftet.
MMJ nævnte, at man havde fået afbud fra nogle beach dommere
til egne stævner som en følge af at nogle dommere i stedet er
udtaget til DHF-stævne og til HRØ stævner.
Tilsvarende er sket for kreds 8. De pågældende dommere skulle
kun dømme 1 kamp i DHF regi og 5 kampe for HRØ. Dette fandt
han utilfredsstillende. Dette koster FHF 1000 kr. ekstra.
CGL undersøger sagen.

CGL mindede bestyrelsen om at indsende oplysninger (hvis
ændringer) i tillidshverv. Endvidere mindede han om at kampene
i Santander Cup med deltagelse af hold fra 1. div. og fra Ligaen,
afvikles efter Ligareglementets bestemmelser.
Lukket punkt
Punkt 8

FS

Aflønning for formand og næstformand

