
 

 

 Brøndby den 13. september 2017 
 

 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 2 2017-2018 
 

Torsdag d. 31. august 2017, kl. 17.30 på DHF’s kontor, Brøndby 
Stadion 13, 2605 Brøndby 
 
 
Deltagere:  Per Bertelsen (PB), Anker Nielsen (ANI), Bettina Lyng-Bjerre (BLB), Ove 

Leegaard (OL), Kent Nicolajsen (KN), Allan Enevoldsen (AE), Mogens Mulle Johansen 
(MMJ), Birger Dahl (BD), Lars Dalsgaard (LD), Jens Christensen (JCH), Morten Stig 
Christensen (MOC), Henrik M. Jacobsen (HMJ), Steen Jørgensen (SJ) og Frank Smith 
(FS) 
Der var afbud fra Jan Kampman, Michael Sahl-Hansen og Michael Svendsen. 
Sidstnævnte remplaceredes af Lars Dalsgaard.  
Katrine Munch Bechgaard deltog i punkt 0 

 

Dagsorden   
   

  Sager til beslutning  
 
Punkt 0 Præsentation af DHF’s nye kommunikationschef 
 Katrine gav en kort præsentation af sig selv og sine mål i den 

kommende tid.  
 
Punkt 1 Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 1. d. 10. juni 

2017   
 Beslutning: 

• Godkendt uden bemærkninger 
 
Punkt 2 Udpegning af medlemmer til BRUD   
 Faggrupperne blev udpeget jf. fremsendte navneliste. 
 Der er ikke udpeget følgepersoner, hvilket først kan ske efter 

første møde i faggrupperne.  
 
 BD nævnte, at der var nogle af HRØs folk i grupperne, der var 

lidt frustrerede over at der ikke var sket noget siden rep.mødet. 
BLB svarede, at bestyrelsen har truffet beslutning om at 
udpegning skal ske på dette møde.  

 
 BRUD havde bedt bestyrelsen om at beslutte, hvorvidt 

Beachudvalget skal udpege en person til BRUD. 
 
 Beslutning: 

• Unge faggruppen sammensættes således: 
• Formand Julie Holst Junker (DHF) 

• Martin Bønløkke (FHF) 

• Mads Nommesen (HRØ) 

• Jonas Dyrborg (JHF) 

 



 

 

• Seniorfaggruppen sammensættes således: 
• Ninna Hansen (FHF) 

• Heinrich Papke (HRØ)  

• Mari-Ann Thomsen (JHF) 

• Martin Færch – DHF   

 

• Børnefaggruppen sammensættes således: 

• Hanne Bruun Thorsen (HRØ) 

• Camilla Grønlund Svendsen (FHF) 

•  Heidi Zacho (JHF) 

•  Ann Rønne (JHF) 
 

• Formænd for senior- og ungefaggruppen udpeges 
af grupperne efter disses første møde. 
 

• Beachudvalget skal fremdeles udpege et medlem til 
BRUD (John Kruse er udpeget af udvalget). 

 
 
Punkt 3 Indstilling fra Udviklingsafdelingen om ulige årgange  
 SJ opridsede historikken på dette område. Arbejdsgruppen har 

på baggrund af arbejdet nu fremkommet med en indstilling.  
 SJ bemærkede, at da man bliver seniorspiller et år senere end i 

dag, vil dette kunne betyde, at der bliver lidt færre seniorspillere. 
Men dette vil ske uagtet tidspunktet for implementering.  

 Indstillingen indeholdt en tidsoversigt med baggrund i 
implementering fra 2018.  

 Gruppen indstiller implementering fra 2018. 
 Der foreligger dog en udtalelse fra Turneringsudvalget, hvoraf 

det fremgår, at man anbefaler, at ulige årgange først 
implementeres fra 2019. 

   
 Bestyrelsen drøftede sagen meget grundigt og traf herefter 

følgende 
  

Beslutning: 

• Strukturen for børne- og ungdomshåndbold ændret 
fra april måned 2019, hvorefter der spilles med ulige 
årgange 

• Der nedsættes en faggruppe, hvis opgave er at 
forestå de nødvendige analyser at håndbolden 
således at overgangen kan blive implementeret på 
den bedst mulige måde, 

• Der udsendes en pressemeddelelse om 
beslutningen ved Kommunikationsafdelingens 
foranstaltning 

 
  
 
  



 

 

 
 
 
Punkt 4 Indstilling fra Udviklingsafdelingen om DHF Kortbane   
 SJ gennemgik indstillingen.  
 Den oprindeligt afsatte pulje på 675 t. kr. nu næsten helt brugt. 

Dette har givet ca. 150 nye kortbaner. 
 Der var enighed om at behovet er væsentligt større. 
 
 Beslutning: 

• Der afsættes yderligere 900 t. kr. medfinansiering af 
nye kortbaner. Beløbet søges successivt i 
foreningen. 

• Der søges yderligere eksterne medfinansiering.  
 
Punkt 5 Indstilling fra Udviklingsafdelingen om ny Select børnebold   
 Bestyrelsen drøftede den nye håndbold med en klæbende 

effekt. Der var enighed om at det er vigtigt at det undersøges 
nærmere. Førend der foreligger en endelig undersøgelse af 
boldtyper og spiludviklingsperspektiv, var der enighed om at 
bolden ikke må anvendes under U-14 rækkerne. Der er således 
lighed mellem reglerne for anvendelse af bolden og for brug af 
harpiks. 

 
 Beslutning: 

• Den nye boldtype må ikke anvendes i 
turneringskampe for årgange under U-14 

• Der nedsættes en hurtigt arbejdende faggruppe, der 
arbejder med ovenstående.  

 
Punkt 6 Indstilling fra Udviklingsafdelingen vedr. strategi og 

rekruttering    
  
 Beslutning: 

• Bestyrelsen udsatte behandlingen af denne 
indstilling til det kommende møde. 

 
Punkt 7 Indstilling fra Udviklingsafdelingen om konsulentordningen   
 Bestyrelsen drøftede indstillingen. Der var positiv opbakning til 

denne. Der var en drøftelse af spørgsmålet om hvornår et 
sådant projekt overgår til drift. 

 
 Beslutning: 

• Bestyrelsen besluttede, at sende sagen til ØU, der 
på det kommende bestyrelsesmøde må fremkomme 
med et oplæg til hvordan projektet kan integreres i 
den ordinære drift.  

 
 
 



 

 

 
Punkt 8 Budgetopfølgning Q2   
 ANI gennemgik den fremsendte budgetopfølgning og uddybede 

væsentlige afvigelser fra budgettet. ANI udtrykte stor tilfredshed 
med og forventning om at prognosen holder. 

 
 Der var ingen bemærkninger til budgetopfølgningen. 
 
 Beslutning: 

• Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning. 
 
 
Punkt 9 Bestyrelsesture i den kommende sæson 

ANI foreslog bestyrelsen, at der tages på en tur til Tyskland til 
DA VM i perioden 2.-4. december (lørdag-mandag). 
Ledsagerpris udgør ca. 2 t. kr. 
Endvidere foreslog ANI tur til Kroatien til HA EM i perioden 13.-
15. januar 2018 (lørdag-mandag) med udvalgsformænd.   
Beslutning: 

• Bestyrelsen vedtog den foreslåede rejseplan 

• Bestyrelsen vedtog at udvalgsformænd inviteres 
med på turen til Kroatien samt 

• At ledsagerprisen udgør 2.000 kr. til Tyskland og 
4.000 kr. til Kroatien 

 
 
Sager til orientering / drøftelse 
 
Punkt 10 Evaluering af Knæk Kurven   
 SJ henviste til den fremsendte evaluering, som bestyrelsen tog 

til efterretning.  
 
 
Punkt 11   Orientering fra 

a. Formand 
 PB omtalte kort sommerens ungdomsmesterskaber. 
 
b. Administration 
FS nævnte, at en ny hjemmeside går live i nær fremtid. 
 
MOC nævnte, at der køres et projekt med læs-let bøger for 0-3. 
klasse i samarbejde med HSF,  
Endvidere omtalte MOC potentielle problemer med fritidspas 
ordningen. Fritidspas tildeles af kommunen. Det kan være 
problematisk og udfordrende for trænere og klubledere, når 
børn med fritidspas og samtidige personlige problemer møder 
op i hallerne – og der ikke samtidig er en kommunal støtte 
person med. DIF er opmærksom på denne problemstilling.  

 
 
 



 

 

 c. Divisionsforeningen  
 JC omtalte den netop afviklede Super Cup i Roskilde, hvor man       
var meget tilfreds med arrangementet og med en næsten fyldt  
hal. 
  

   
Punkt 12 Orientering fra 

 a. Strukturgruppen 
 b. Turneringsgruppen 
 c. Rekrutteringsgruppen 
 d. Uddannelsesgruppen    

  Punktet udgik.  
 
 
Punkt 13 Referater fra   

a. DU 24. juni 2017 
b. AU 8. juni 2017 
c. DU 19. august 2017 
Der var ikke nogen bemærkninger til referaterne. 

 
Punkt 14 Evt.  
 Intet.  
  
 
 FS 


