Brøndby den 2. november 2016

Referat af bestyrelsesmøde nr. 4 2016-2017
Mandag d. 24. oktober 2016, kl. 17.30 på DHF’s kontor, Idrættens Hus,
Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby
Deltagere: Per Bertelsen (PB), Carsten Grønmann Larsen (CGL), Poul Wrang
(PW), Anker Nielsen (ANI), Betina Lyng Bjerre (BLB), Ove Leegaard (OL), Jan
Kampman (JK), Mogens Mulle Johansen (MMJ), Birger Dahl (BD), Tina Fensdal
(TF), Jens Christensen (JCH), Morten Stig Christensen (MOC), Henrik M.
Jacobsen (HMJ) og Frank Smith (FS)
Der var dels afbud fra Sigurd Skovborg, der remplaceredes af Betina Lyng Bjerre
og fra Michael Sahl-Hansen (sygdom).
Lars Hagenau deltog i punkt 1

Dagsorden
Åben del:
Sager til beslutning
Punkt 1

Præsentation af oplæg til rammer for breddedommerudvalg
Lars Hagenau gennemgik arbejdsgruppens oplæg til et
kommende breddedommerudvalg. Oplægget var et forslag til en
ramme for det videre arbejde. I præsentationen indgik et ønske
om en fuldtidsansat dommerkonsulent.
Præsentationen vedhæftes dette referat (til bestyrelsen) som
bilag.
MOC opfordrede til at man tog udgangspunkt i bredden og børn
og deres behov for dermed at få de rigtige breddedommere. At
det ikke skulle være givet, at breddedommerne skulle sigte mod
eliten.
JK fastslog, at det er vigtigt, at der nu virkelig gøres en indsats
for bredden. BD fandt, at det er meget nødvendigt med en fast
administrativ resurse tilknyttet et breddedommerudvalg.
Der var stor enighed om, at der SKAL meget mere fokus på det
uddannelsesmateriale, der skal anvendes fremover til
breddedommerne.
Beslutning:
 Der fremsættes forslag til repræsentantskabet om at der
nedsættes et breddedommerudvalg fra 2017.
 Arbejdsgruppen arbejder videre frem mod et endeligt
forslag, der skal forelægges for bestyrelsen senest i
februar måned 2017.

Punkt 2

Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 3, d. 23.
september 2016
Beslutning:
 Referatet godkendt. Dog slettes sætningen ”Måske
skyldes dette” i punkt 8, afsnit 1.

Punkt 3

Konstituering af formand for BRUD
PB orienterede kort om Sigurd Skovborgs situation.
BLB erklærede sig villig til at påtage sig opgaverne som formand
i Sigurd Skovborgs fravær, idet dette dog forudsætter, at BLB får
tilladelse hertil fra sin arbejdsgiver.
Beslutning:
 BLB varetager opgaverne som formand for BRUD frem
til det kommende repræsentantskabsmøde.
 BLB inviteres til de kommende bestyrelsesmøder.

Punkt 4

Indstilling vedr. DHF kortbane
BLB opridsede målgruppen og baggrunden for indstillingen vedr.
DHF kortbane. BLB anmodede bestyrelsen om at tage stilling til
konceptet samt tage stilling til økonomien i dette.
Der var stor enighed om at en banebredde på 20 m er meget
vigtig. MOC understregede, at det foreliggende er et fantastisk
produkt. Han fandt, at det nok var muligt, at få DGI med på dette
produkt. Endvidere fastslog MOC, at den kommunikation, der er
beskrevet i indstillingen, skal via Kommunikationsafdelingen for
at sikre den røde tråd.
BLB præciserede, at det ansøgte beløb er en øvre ramme.
Tilskuddene skal tilfalde foreningerne. Fordeling af tilskuddet til
foreningerne sker efter først til mølle princippet.
Beslutning:
 Indstillingen om DHF kortbane vedtaget
 Bestyrelsen ansøger foreningen om tilskud på såvel
675 t. kr som de 75 t. kr. til fremstilling af video m.v.

Punkt 5

Fremtidigt samarbejde med DGI
BD orienterede om at projekt Håndboldfitness stopper med
udgangen af 2017. BD har drøftet evt. kommende
samarbejdsmuligheder med DGI, der dog ikke har givet noget
klart signal om hvad de ønsker.

Beslutning:
 Der arbejdes videre med at finde et fælles projekt.
Punkt 6

Kommissorier for:
a. Politisk og administrativ organisering
JK nævnte, at man i Jylland ikke er klar til at nedlægge JHF.
PB mindede om at nærværende bestyrelse er valgt til at
varetage dansk håndbolds interesse; ikke for at varetage
distriktsforbundenes interesser. JK bemærkede hertil, at JHF
ikke finder, at det tjener DHF’s interesser at nedlægge
distriktsforbund og region. Men JK var klar til at arbejde hen
mod klubbernes ønsker ved at kigge på JHF’s struktur. TF
bemærkede, at HRØ heller ikke er klar til at nedlægge regionen.
MMJ fandt at man skal arbejde med problemstillingen, men at
der var tale om en lidt hurtig konklusion på konferencen. At man
skal arbejde mod en mere smidig ledelse.
JK var klar til en forenkling i JHF. MMJ var villig til at drøfte en
forenkling og smidiggørelse.
PB nævnte, at der skal være en reel vilje til at udvikle og ændre
på tingene. I modsat fald vil et arbejde i den retning være spild
af tid.
Beslutning:
 Den i forslaget beskrevne baggrund slettes og der skal
indføres en blødere formulering. Endvidere tilrettes
punktet konstituering og formål.
 Det rettede forslag udsendes pr. mail til bestyrelsen. De
3 formænd (JHF/FHF og HRØ) vender tilbage med
godkendelse eller bemærkninger til forslaget.
b. Turneringsstruktur
Beslutning:
 Kommissoriet godkendt.
c. Uddannelse
Beslutning:
 Kommissoriet godkendt.
d. Frivillighed
Der var ikke forelagt kommissorium til godkendelse.
e. Produktudvikling
Beslutning:
 Punktet og dette kommissorium falder sammen med
punkt b – Turneringsstruktur. Enighed om at dette punkt
køres sammen med pkt. b – og sammenskrives




Det sammenskrevne kommissorium udsendes hurtigst
muligt til skriftlig godkendelse til bestyrelsen
Lars Brønserud følger med som administrativ resurse i
denne gruppe.

Sager til orientering / drøftelse
Punkt 7

Økonomi
Der foreligger først afklaring af den skattemæssige vurdering af
foreningen ind i november måned.
ANI har deltaget i DIF’s budgetmøde.
Regnskabet for DA VM er nu færdigt.
Alle budgetønsker er nu modtaget. ØU har et stort arbejde frem
mod næste B-møde, hvor budgettet er på til vedtagelse.

Punkt 8

Referater
a. EU 14. september 2016
b. Børnefaggrp. 8. september og 6. oktober 2016
c. Beach 28. september 2016
Ingen bemærkninger.

Punkt 9

Orientering fra:
a. Formand
b. Næstformand
Ingen bemærkninger til de fremsendte orienteringer.

Punkt 10

Evt.
MOC uddybede et modtaget og til bestyrelsen fremsendt kopi af
brev fra det svenske idræts- håndbold- og fagorganisationer.
Brevet omhandler rent spil og ordentlige vilkår med respekt for
menneskeret.
Han foreslog, at man i første omgang drøfter indholdet i den
skandinaviske gruppe. De skandinaviske idrætsforbund vil i nær
fremtid drøfte dette. PB og MOC drøfter sagen med DIF.
PB fandt at flere af vore udvalgsreferater er ved at være næsten
helt indholdsløse. Man kan sjældent læse noget ud af disse.
PB roste IHF for at skrive beslutningerne neden under punktet.
Dette så han meget gerne gennemført i DHF-referater.
BLB ønskede mere konkrete oplysningerne om rammerne for
det etiske holdningssæt, som skal fremlægges i nær fremtid. Det
var ikke muligt at besvare dette præcist.
Der var derfor enighed om, at BLB på det kommende møde
forelægger et forslag til proces vedr. etisk holdningssæt.

Lukket del:
Beslutning:
Punkt 11

Formandens aflønningsaftale

Punkt 12

Ansættelse af sportschef og fremtidens eliteudvalg

FS

