Brøndby den 15. februar 2018

Referat af bestyrelsesmøde nr. 8 2017-2018
Onsdag d. 7. februar 2018, kl. 17.30 på DHF’s kontor, Brøndby Stadion
13, 2605 Brøndby
Deltagere: Per Bertelsen (PB), Allan Enevoldsen (AE), Anker Nielsen (ANI), Jan
Kampman (JK), Betina Lyng Bjerre (BLB), Ove Leegaard (OL), Kent Nicolajsen
(KN), Mogens Mulle Johansen (MMJ), Troels Hansen (TH), Michael Svendsen
(MS), Jens Christensen (JCH), Michael Sahl-Hansen (MSH), Morten Stig
Christensen (MOC), Henrik M. Jacobsen (HMJ) og Frank Smith (FS),
Afbud fra Birger Dahl, der blev remplaceret af Troels Hansen

Dagsorden
Sager til beslutning:
Punkt 1

Godkendelse af referat af bestyrelsesmøder nr. 5,6 og 7
Ref. Nr. 5:
KN spurgte om status på hjemmeside evaluering. HMJ nævnte,
at der er stillet nogle spørgsmål til eksterne brugere. At tage hul
på store ændringer kræver nogen økonomi. Så ikke store
ændringer på den korte bane.
Beslutning:
• Referaterne godkendt.

Punkt 2

Kommissorium for Eliteudvalget
Kommissoriet er udarbejdet af Sigurd Skovborg og Morten
Henriksen og afspejler udvalgets opgaver.
MOC understregede, at Eliteudvalgets opgave er
talentudviklingen m.v., medens opgaverne i forhold til
eliteklubberne hører under sportschefen.
TH ønskede, at begrebet ”talent” burde defineres nærmere.
MOC bekræftede, at dette kunne være en opgave for
Eliteudvalget.
BLB oplyste, at der afholdes et møde mellem BRUD og EU for
at drøfte afgrænsning.
Beslutning:
• Kommissoriet blev vedtaget.

Punkt 3

Forslag til ny IT-struktur
JK nævnte, at der med dette udkast foreligger et oplæg til at
direktøren er tovholder på IT – og med nedsatte arbejdsgrupper.
Direktøren skal rapportere til bestyrelsen kvartalsvis og skriftligt.
KN fandt, at dette på sigt vil være den rette løsning. Men at vi på
den korte bane prøver at skitsere, hvad vi vil med IT.
MMJ fandt det fornuftigt, at IT på sigt bliver lagt tættere på det
administrative niveau. Han fandt det meget vigtigt, at de
administrative er tæt på hele tiden, da de arbejder med
systemer hver eneste dag. Han fandt det også vigtigt, at det
foreliggende udkast gennemarbejdes yderligere.
TH var enig med KN og MMJ. HRØ vil ikke lægge sig fast på om
IT skal styres politisk eller administrativt.
JK oplyste, at han mente, at det var det rigtige oplæg. Men at
distriktsforbund og region så må fremkomme med et oplæg til
hvad det er man ønsker.
HMJ bemærkede, at det udkast der foreligger, jo blot er en
harmonisering af strukturen på samme måde som andre
områder, økonomi, marketing m.v. Samt at der jo netop er lagt
stor vægt på, at der inddrages de lokale brugere.
JK tilføjede, at brugergrupperne nævnt i udkastet, er tænkt som
distriktsforbund og region. Derunder findes en række
testgrupper. Med udkastet er også sikret, at bestyrelsen kommer
tættere på økonomidelen.
KN foreslog, at punktet udsættes til det kommende møde, så
distriktsforbund og region i mellemtiden kan drøfte dette
nærmere.
Beslutning:
• Punktet udsættes til næste møde.

Punkt 4

Udlodning fra ”klausulerede midler til håndbold
breddeaktiviteter” (modtaget fra ”foreningen VM2015”)
Pengene tages fra hensættelserne.
PB orienterede om, at Dansk Håndbold Forbunds Forening for
udvikling af dansk håndbolds breddeamatøridræt II (herefter
DHFF II) på foreningens ekstraordinære generalforsamling den
15. november 2017 har behandlet og vurderet indstilling om
udlodning af foreningens formue til Dansk Håndbold Forbund.

Det blev besluttet at udlodde hele foreningens resterende
formue til Dansk Håndbold Forbund.
Der udloddes i alt 14.530.304 kr. Beløbet overføres til Dansk
Håndbold Forbunds konto, med den klausul, at formuen alene
kan anvendes i overensstemmelse med det i foreningens formål
herom angivne
Bestyrelsen for DHF er herefter ansvarlig for at sikre, at de
klausulerede midler herefter alene anvendes til projekter i
overensstemmelse med klausulen.
Beslutning:
• Bestyrelsen tog orienteringen og opgaven til
efterretning.
• Bestyrelsen besluttede herefter at udlodde 1.366.800
kr. til breddeprojektet Knæk Kurven i 2018 samt
400.000 kr. til breddeprojektet Bevæg Dig For Livet i
2018 jf. forelagte indstillinger herom
PB oplyste, at der fremover vil blive orienteret om status på
projekter hhv. på marts og november måneds møder, hvor alle
åbenstående projekter gennemgås. Både på indhold og
økonomi.
Det vil derefter kun være bestyrelsen, der kan lukke et projekt.
Bestyrelsen var godt tilfredse med denne model.

Punkt 5

Indstilling om politisk forankring – Bevæg Dig For Livet
PB nævnte, at der efter BD’s udtræden skal udpeges et andet
bestyrelsesmedlem. Der foreligger forslag om at OL indtræder i
stedet for BD.
Der var ikke andre forslag.
Beslutning:
• Styregruppen består herefter af BLB, OL, MOC samt
Steen Jørgensen og Martin Hedal Nielsen fra adm.

Punkt 6

Indstilling om Ulige Årgange
BLB uddybede indstilling af navne samt kommissorier for 4 ad
hoc grupper:
•
Flere spilleformsanalyser
•
Boldanalyser
•
Alder og form U-DM samt
•
Dispensationsregler

PB spurgte hvor økonomien i mødevirksomheden er forankret.
BLB nævnte, at dette hører under BRUD.
BLB understregede, at det skal understreges, at HELE DHF TU,
der deltager i arbejdet.
Beslutning:
• Indstillingen blev herefter godkendt.
Punkt 7

Indstilling om det videre strategiarbejde
PB orienterede om at man på formandsmødet d.d., har drøftet
sagen. Der var enighed om at alle er rigtig positive overfor
forslaget.
Der er imidlertid et større behov for at arbejde yderligere med
sagen, hvorfor det påtænkte seminar d. 10. marts udsættes.
KN uddybede, at det tæt på sæsonafslutningen for
breddeklubberne gør, at der formentlig være en del, der ikke kan
møde frem.
Så derfor er det hensigtsmæssigt, at man bruger mere tid på at
komme i dybden med tingene.
Det er alene konferencen, der udsættes.
Det øvrige arbejde fortsætter.
MOC tilføjede, at ledergruppen er enige i beslutningen. Det hele
kører videre, ligesom der nu arbejdes videre med
kommunikationsstrategien, der har ligget i skuffen et stykke tid.
Det er særdeles vigtigt, at der er fuldt ejerskab på strategi og
værdier.
HMJ varetager opgaven med kommunikation til de personer, der
allerede har haft kendskab til datoen.
Beslutning:
• Der arbejdes videre med indholdet af
strategiseminaret, ligesom der findes en ny dato
tættere på sommerferien.
• De øvrige spor fortsætter uændret.

Sager til orientering /drøftelse
Punkt 8

Godkendelse af referater:
a. Uddannelsesudvalget 08.11.17
b. Eliteudvalget 13.11.17
c. Turneringsudvalget 02.10.17 og 30.11.17
d. Arrangementsudvalget 22.11.17
e. ORKO 19.12.17
f. Dommerudvalget 19.12.17
Referaterne blev taget til efterretning.

Punkt 9

Orientering fra:
a. Formand
PB nævnte, at der skal kigges på Lykkeliga, hvilket tages på
dagsordenen på det kommende bestyrelsesmøde. Han ville
gerne have, at Rikke Nielsen inviteres til det kommende
møde.
PB undrede sig lidt over, at puljen til etablering af kortbaner
langt fra er brugt. BLB nævnte, at der har været 5
nyetableringen inden for de seneste måneder. BLB
opfordrede distriktsforbund og region til at være meget aktive
med at få gjort et godt salgsarbejde.
TH nævnte, at nogle steder siger kommunerne nej i forhold
til budget 2018 og 2019.
HRØ forfølger sagen i forhold til Københavns Kommune, der
har stillet støtte i udsigt.
BLB taler med kommunikationsafdelingen om at få
udarbejdet et revitaliseret budskab til udsendelse.
MOC fandt det vigtigt, at vi får styr på hvilke kommuner, der
er modvillige. Så må man lave en koordineret indsats.
PB fandt, at turen til Kroatien havde været rigtig god.

b. Administrationen
HMJ nævnte at den foreliggende medlemsoptælling viser
103 t. medlemmer. Der synes dog at være 80 foreninger, der
skal kigges nærmere på, da deres medlemstal ser forkerte
ud. Det forventes derfor, at vi kommer ud over 105 t.
medlemmer. Altså en stigning ift sidste år.
Har holdt møde med Sydbank, der gerne vil forlænge
engagementet om håndboldskoler. Der bliver i den nye
aftale frigivet et ærme på spilletøjet, som de lokale kan
anvende til salg af en reklame.
Der er dog en brancheeksklusivitet i form af pengeinstitutter
og dagligvarer.
Dette publiceres snarest.
Persondata lovgivningen ændres i maj måned. DIF og DGI
har lavet en guide om dette. Denne henvender sig dog ikke
til foreninger.
DHF laver derfor en pixi udgave til brug i håndboldverdenen.
MOC nævnte, at DHF kører en Appelsag i EHF-regi i
anledning af en idømt bøde under EM i Kroatien.

”Håndboldmissionen” er blevet indstillet til en international
pris.
Der er stor drøftelse af det fremtidige CL-format med henblik
på at sikre, at vi kan tage vare på vores egen liga, ligesom
det at spillerne ikke pålægges yderligere kampe i et i
forvejen presset program.

c. Divisionsforeningen
Har haft et vellykket Final4 i Holstebro. Arbejder nu videre
med rammerne for det kommende finalestævne. Ønsket er
at komme ind i Boxen, men dette vil betyde, at stævnet skal
placeres et andet sted. Der tilknyttes en medarbejderresurse
i samarbejde med Santander, for at sikre, at der kan
arbejdes fuldt ud med dette arrangement.
Der har været afholdt et administrativt møde om den
kommende Håndboldaward. Et fælles projekt mellem HSF,
DF-H og DHF. TV2 er producer af udsendelsen.
Arrangementet afholdes i Viborg.

d. Håndboldspillerforeningen
MSH har deltaget i et tænketankarrangement i Zagreb under
EM i regi af Professional Handball Board. Her kiggede man
på den internationale kamp kalender.
Der blev også drøftet en harmonisering af pokalturneringen i
Europa med fælles kampdatoer.
Har været på rådgivningsbesøg i HCM. MSH forventer, at
holdet kører videre – dog i decimeret form.
Arbejder videre med hjernerystelses problematikken. Taler
med DF-H og Morten Henriksen om dette.
En positiv oplevelse af deltage i mødet om Håndboldaward
tidligere på dagen. Glæder sig til dette show.

Punkt 10

Evt.
BLB ønskede at få kastet lys over sammenhæng mellem
gebyrer og håndboldskoler
Håndboldskolerne køber en aktivitet i ORKO under VM 2019.
JCH henviste til det private erhvervsliv, hvor man gerne vil have
folk til at arbejde længere og længere.

I den anledning ville han gerne vide, hvad DHF tænker om den
eksisterende 70 års grænse.
PB nævnte, at der i den kommende tid vil blive drøftet og taget
beslutning om hvorvidt der skal indstilles til repræsentantskabet,
at denne regel ophæves.
I denne sammenhæng vil også blive drøftet forslag til indførelse
af længere valgperioder.
Dansk Bordtennis Union fylder 75 år og afholder reception d. 4.
marts i Hjørring. Sigurd Skovborg repræsenterer DHF.
4. maj 2018 afholder DIF konference dagen før årsmødet. PB
deltager begge dage.
ANI nævnte, at et årsregnskab snart er ved at være på plads.
Der er fremdeles et par punkter, der skal drøftes med revisoren.
BLB nævnte, at evaluering af Totalhåndbold er udsat indtil
videre.
MMJ nævnte, at 60 ledere var mødt frem til et
foreningsledermøde på Fyn i går aftes. Han var meget tilfreds
med dette.
Der afholdes 60 års fødselsdages reception d. 7. marts for PB
– i restauranten i Idrættens Hus.
TH henviste til den udsendte evaluering af Folkemødet – og han
uddelte en bog til bestyrelsen.

FS

