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Formand Mogens Mulle Johansen bød velkommen til repræsentanter fra de 32 fremmødte foreninger, 

DHF´s formand Per Bertelsen, guld- og sølvnålsindehavere, bestyrelses- og udvalgsmedlemmer og 

øvrige gæster. 

Kirsten Lund Lohmann overrakte i sin egenskab af bestyrelsesmedlem i Henny Elvira Jeppesen 

Født Knudsens Fond overrakte udlodninger til repræsentanter fra Bolbro GIF, GOG Håndbold, 

Svendborg Håndboldklub og Kerteminde HK, som alle helt eller delvist har fået imødekommet deres 

ansøgning.  

 

1.  Valg af dirigent 

Mogens Mulle Johansen foreslog på bestyrelsens vegne Jacob Schjern Andersen som dirigent.  

Jacob blev valgt uden modkandidater. 

Jacob Schjern Andersen konstaterede, at mødet var korrekt indkaldt den 14. marts 2018. 

2.   Beretninger 

Formanden 

 

Mulle ønskede GOG tillykke med Danmarksmesterskabet for U-14 drenge og til GOG med 3 

bronzemedaljer til U-16 drenge, U-16 piger og U-18 drenge og Nyborg med en flot 4. plads i U-18 

drenge. 

Arbejdet med at ”knække kurven” er afsluttet. I samarbejde med DIF, DHF og DGI er der startet et 

nyt projekt op, der hedder ”Bevæg dig for livet”. Det skal føre til, at vi får øget antallet af spillere på 

Fyn og landsplan. 

Ved sidste optælling i FHF var tallet steget til 454 medlemmer, så vi må sige at Fyn har knækket 

kurven. Forbundet vil selvfølgelige arbejde meget for, at den stigning fortsætter i de kommende år. 

Der er igen rekorddeltagelse i Beach Handball, hvor der er tilmeldt 630 hold, hvilket er en stigning 

på over 15 % i forhold til sidste år.  

Flere fynske foreninger er, med stor succes, startet op med et tilbud til handicappede børn. Der 

arbejdes på, at det kan blive et officielt tilbud til foreningerne. 

Mulle gjorde opmærksom på mulighederne for foreningerne i valgår, hvis man vil have 

idrætspolitikken på dagsordenen, han opfordrer til at få valgt idrætskolleger ind i de forskellige 

byråd. 

I samarbejde med DHF er der afprøvet forskellige elementer i spillet blandt andet mht. ulige 

årgange, hvor boldstørrelse, banestørrelse, og turneringsform testes for de yngste spillere. Der 

undersøges mange ting, så det endelige resultat bliver bedst muligt. 
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Mulle gjorde opmærksom på, at der er mulighed for at søge tilskud i håndboldverdenen, han 

opfordrer til at foreningerne kigger på DHF´s hjemmeside. Kortbanepuljen er ikke tømt endnu. Det er 

foreningerne, der selv skal søge diverse tilskud. 

Beretningen blev godkendt uden bemærkninger. 

 

 

Børne- og Ungdomsudvalget 

Anne Kruse orienterer om Beach Handball for U-8 spillere, hun opfordrer til, at der tilmeldes flere 

hold. 

Børne- og Ungdomsudvalget arrangerer igen i denne sæson Tons og Teknik for U-12, og som noget 

nyt også for U-14 spillere. Anne opfordrer til, at klubberne får videreformidlet invitationerne til spillere 

og forældre.  

Kortbanestævnerne for U-8 og U-10 er kommet for at blive, så tilmeld endelig jeres hold til 

stævnerne. Det har været en succes for de hold, der var med i sidste sæson. Anne opfordrer til, at 

der bakkes op om alle arrangementerne i Børne- og Ungdomsudvalget. 

Beretningen blev godkendt uden bemærkninger. 

Uddannelses- og Talentcenterudvalget 

Joakim Pedersen havde ikke yderligere kommentarer end den skrevne beretning. 

Beretningen blev godkendt uden bemærkninger. 

Turneringsudvalget 

Bjarne Knudsen orienterer om den overståede turnering med fælles turneringsreglement. 

Turneringsudvalget opfordrer til at foreningerne kan komme med kommentarer, hvis der er noget, 

man gerne vil give udtryk for. 

Ungdomsdivisionerne er afviklet i samarbejde med HRØ og med ny struktur afprøvet i U-18 rækken, 

dette med stor tilfredshed. Der er nu fokus på, om strukturen kan bruges i U-16 rækkerne. 

Indenfor 14 dage afholdes der møde med HRØ, hvor vi er indstillet på en god snak vedrørende 

struktur og samarbejde. Der ønskes gerne input fra de fynske foreninger. 

GOG, Poul Syberg fortæller, at han var skeptisk overfor det nye turneringsreglement, men det har 

været en kæmpe succes. Spillerne vil meget gerne spille 2 kampe. Generelt en stor hæder til fynsk 

håndbold. Vi kan ikke klage over, at der ikke er nok arrangementer for børn, der er masser af 

muligheder. 7 mod 6 må gå sin gang i ligaen, der bør være anden regel i børne- og 

ungdomshåndbold, her er det vigtigere med hurtighed, fart og finter.  

Beretningen blev godkendt. 
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Dommerudvalget 

Dommerudvalget har meget fokus på fairplay, hvordan bør tilskuere, spillere samt trænere opføre 

sig. FHF har en skrivelse vedrørende fairplay, som foreningerne er velkommen til at rekvirere.  

Beretning godkendt uden kommentarer. 

 

3.  Regnskab 

Carsten T. Madsen fremlagde det reviderede regnskab til godkendelse samt budget til orientering. 

Langeskov, Claus Schmidt spørger til beløbet på ca. 1/4 million i indtægter under bøder og 

indberetninger, når der i beretningen fra Dommerudvalget står, at der skulle være færre 

indberetninger. Langeskov ønsker ikke at stemme før specifikationer for regnskab foreligger.  

Carsten orienterede om at ca. 150.000 kr. er bøder for manglende dommere, restbeløbet er fra 

afbud til kampe og øvrige bøder og gebyrer. 

Regnskabet godkendes med 75 for ud af de 78 tilstedeværende.  

Budget: Minutfaktoren ønskes nedsat, mere om dette vil komme ud sammen med regnskabet i 

august. 

Personaleudgifter – Større udgift totalt set for konsulenter. Der er forhandlinger i gang.  

Vi holder budgettet i år 2018.  

Budget godkendt uden kommentarer. 

4.   Indkomne forslag 

Mindst 52 stemmer ud af de 78 tilstedeværende skal være for, før et forslag kan vedtages. 

Forslag 1: 

Forslag fra FHFs bestyrelse 

Udvidelse af dommerudvalget med en person med valg i ulige år – Per Rasmussen 

Der var ingen kommentarer, inden dirigenten kaldte til afstemning. 

Forslaget blev vedtaget. 

For: 75 

Imod: 0 

Forslag 2: 

 

Forslag fra FHFs bestyrelse 

 

Uddannelses- og talentcenterudvalget skæres ned, så der fremadrettet kun er to medlemmer og en formand. 

Der vælges et medlem i ulige år og et i lige år. 

Der var ingen kommentarer, inden dirigenten kaldte til afstemning. 
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Forslaget blev vedtaget. 

For:77 

Imod:0 

Forslag 3: 

Forslag fra FHFs bestyrelse 

Nedlæggelse af Amatør- og ordensudvalget 

Fremadrettet vil vi følge DHF Turneringsreglement §9.17, hvor ankeinstans er Disciplinærinstans for øvrige rækker. 

Der var ingen kommentarer inden dirigenten kaldte til afstemning. 

 

Forslaget blev vedtaget. 

For:77 

Imod:0 

Forslag 4: 

 

Forslag fra FHFs bestyrelse 

Nedlæggelse af Arrangementsudvalget 

Udvalget har ikke været aktivt i længere tid. Forretningsudvalget og bestyrelsen varetaget disse opgaver. 

Der var ingen kommentarer, inden dirigenten kaldte til afstemning. 

 

Forslaget blev vedtaget. 

For: 77 

Imod: 0 

Forslag 5: 

 

Forslag fra FHFs bestyrelse 

Diverse rettelser til lovene. – se de kommende sider 

 

Paragraf Nuværende love Revideret lovforslag 

§3 Forbundets hjemsted er på Fyn i 
Region Syddanmark. 

Forbundets hjemsted er på Fyn 

Ændringer Teksten Region Syddanmark er slettet. 

  

§4 
Som medlem af forbundet kan 
optages håndboldspillende foreninger 
med hjemsted på Fyn, og 
omkringliggende øer i Region 
Syddanmark. 

Begæring om optagelse, ledsaget af 
foreningens love, indsendes i 2 
eksemplarer til forbundets 
forretningsudvalg, der træffer afgørelse 
om optagelse under ansvar over for 
Bestyrelsen og Repræsentantskabet. 

Som medlem af forbundet kan optages 
foreninger med hjemsted på Fyn, og 
omkringliggende øer i Region 
Syddanmark. 

Begæring om optagelse, ledsaget af 
foreningens love, indsendes i 2 
eksemplarer til forbundets 
forretningsudvalg, der træffer afgørelse om 
optagelse under ansvar over for 
Bestyrelsen og Repræsentantskabet. 
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Enhver optagelse skal godkendes af 
DHF. 
 

Enhver optagelse skal godkendes af DHF 
og DIF.          
 

Ændringer 
Ordet ”håndboldspillende” er slettet 

Der er tilføjet DIF som godkender af foreningen, da dette allerede nu sker i praksis. 

§5 
Udmeldelse kan ske med 3 måneders 
varsel til en 31. december. – 
Forretningsudvalget kan dispensere 
fra denne dato.  

En sådan udmeldelse skal indsendes 
til FHF. 
 

Udmeldelse kan ske med 3 måneders 
varsel. En sådan udmeldelse skal 
indsendes til FHF. 

 

Ændringer Fristen 31. december slettes, så foreninger kan udmeldes hele året, med tre 
måneders varsel. 

§6 
Foreninger og håndboldselskaber 

betaler årligt til FHF et kontingent 

samt en holdafgift pr. hold, der er 

tilmeldt i FHF’s vinterturneringer. 

Beløbene fastsættes af FHF’s 

bestyrelse.   

Er der ikke, trods skriftligt påkrav i 
anbefalet brev, betalt inden 15.08., 
kan den pågældende forening 
udelukkes af forbundet og kan ikke 
genoptages, før kontingentrestancen 
er betalt. 
For foreninger, der optages i løbet af 
regnskabsåret (1. januar til 31. 
december) skal kontingent for hele 
året indbetales senest 14 dage efter, 
at forretningsudvalget skriftligt har 
anerkendt medlemsretten. 

Foreninger og håndboldselskaber betaler 

årligt til FHF et kontingent samt en 

holdafgift pr. hold, der er tilmeldt i FHF’s 

turneringer. Beløbene fastsættes af FHF’s 

bestyrelse.   

Er der ikke, trods skriftligt påkrav betalt, 
kan den pågældende forening udelukkes 
af forbundet og kan ikke genoptages, før 
kontingentrestancen er betalt. 

For foreninger, der optages i løbet af 
regnskabsåret (1. januar til 31. december) 
skal kontingent for hele året indbetales 
senest 14 dage efter, at 
forretningsudvalget skriftligt har anerkendt 
medlemsretten.   
 

Ændringer 
Der er tilføjet teksten ”Vinter” er fjernet i turneringsteksten. I forbindelse med 
påkrav, slettes at dette skal sendes i anbefalet brev, og betalingsfristen 15/8 slettes 
ligeledes.  

§7 Medlemmer af forbundet er i eet og alt 
underkastet DHF´s love, reglementer, 
ordens- og amatørregler samt alle i 
henhold hertil trufne bestemmelser. 
 

Medlemmer af forbundet er underkastet 
DHF´s love, reglementer, ordens- og 
amatørregler samt alle i henhold hertil 
trufne bestemmelser. 
 

Ændringer Teksten ”i eet og alt” slettes. 

§9.2  De i §9, stk.1 nr. 1 – 4 organer kan 
uddelegere opgaver til FHF’s sekretariat. 
 

Ændringer Hele §9.2 er en tilføjelse til lovene. 

§10 Repræsentantskabet er forbundets 
øverste myndighed og træffer som 
sådan bestemmelser om ændringer i 
forbundets love. 

Repræsentantskabet er forbundets øverste 
myndighed, og det alene har ret til at 
foretage ændringer i FHF’s love samt 
deltagelses- og funktionsbestemmelser.           
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Repræsentantskabet består af 
Bestyrelsens medlemmer og indtil 3 
repræsentanter for hver forening. 
Hver forening, der er medlem pr. 1. 
april i det år, hvor 
repræsentantskabsmødet afholdes, 
råder over 3 stemmer. En 
repræsentant har dog ret til ifølge 
skriftlig fuldmagt - at repræsentere 
andre af samme forenings 
repræsentanter. 

          

Det ordinære 
repræsentantskabsmøde afholdes 
inden den 15. maj og indkaldes med 
mindst 5 ugers varsel ved skriftlig eller 
elektronisk meddelelse til hver 
forening. 

Forslag, der ønskes behandlet, 
tilstilles forbundets forretningsudvalg 
senest 4 uger inden 
repræsentantskabsmødet. 

Den specificerede dagsorden skal 
være foreningerne i hænde senest 8 
dage før mødet. 
 

Repræsentantskabet består af 
Bestyrelsens medlemmer og indtil 3 
repræsentanter for hver forening.  

Hver forening, der er medlem pr. 1. april i 
det år, hvor repræsentantskabsmødet 
afholdes, råder over 3 stemmer.  

En repræsentant har dog ret til ifølge 
skriftlig fuldmagt - at repræsentere andre 
af samme forenings repræsentanter. 

Det ordinære repræsentantskabsmøde 
afholdes inden den 15. maj og indkaldes 
med mindst 5 ugers varsel ved meddelelse 
til hver forening. 

Forslag, der ønskes behandlet, tilstilles 
forbundets forretningsudvalg senest 4 uger 
inden repræsentantskabsmødet. 
Den specificerede dagsorden skal være 
foreningerne i hænde senest 8 dage før 
mødet. 

Ændringer 
Teksten ”og træffer som sådan bestemmelser om ændringer i forbundets love” 
slettes 

Teksten ”skriftlig eller elektronisk” slettes 

§10          3.   Økonomichefen fremlægger det 
reviderede regnskab til 
godkendelse samt 
budgetorientering. 

 

         3.   Det reviderede regnskab fremlægges 
til godkendelse samt budgetorientering.      

  

Ændringer Betegnelsen Økonomichefen er erstattet med økonomiansvarlige 

§10.2  
 

 §10.2 - STEMMEREGLER 

 

Ændringer Der tilføjes en § som omhandler stemmeregler, mod nu at de står under 
repræsentantskabsmødet. 

§10 / §10.2 
Dog kræves til lovændringer, at 
mindst 2/3 af de tilstedeværende 
repræsentanter stemmer derfor. 

Dog kræves til lovændringer, at mindst 2/3 
af de tilstedeværende repræsentanter 
stemmer for. 

Ændringer Teksten derfor ændret til for. 

§10 / §10.2 
På forlangende af mindst 5 
repræsentanter skal skriftlig 
afstemning foretages. 

 

På forlangende af 1 repræsentant skal 
skriftlig afstemning foretages.  
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Ændringer Det ændres, så 1 kan forlange skriftlig afstemning af mindst en repræsentant eller 
dirigenten. 

§10 / §10.2 
Indkaldelse sker med 8 dages skriftligt 
varsel senest 1 måned efter, at der er 
indgivet lovbefæstet begæring herom. 

 

Indkaldelse til ekstraordinært 
repræsentantskabsmøde, skal ske med 8 
dages skriftligt varsel, senest 1 måned efter 
den skriftlige begæring fra forbundets 
medlemmer.  

 

Ændringer Teksten er rettet 

§11 
 FHF’s organer 

Ændringer Der tilføjes en overordnet paragraf omhandlende forbundets organer. 

 Protestudvalget,  
 
Er ansvarlig for behandlingen af de 
indkomne protester og indberetninger.  
Bestyrelsen udpeger 3 medlemmer. 

 

Protestudvalget,  

Er ansvarlig for behandlingen af de 
indkomne protester og indberetninger.  

Bestyrelsen udpeger 2 medlemmer. 

Ændringer Der udpeges kun to medlemmer (nuværende procedure) 

§13 –  
ny §14 

Regnskabsåret er kalenderåret. 
Forretningsudvalget skal senest den 
20. marts overgive regnskabet med 
alle dertil hørende bilag til revisionen. 
Revisionen skal være afsluttet senest 
den 1. april, og regnskabet skal 
umiddelbart derefter fremsendes til 
forretningsudvalget med revisionens 
bemærkninger. Revisorerne har til 
enhver tid adgang til at kontrollere 
FHF’s bilag og formue. 
 

Regnskabsåret er kalenderåret. 
Forretningsudvalget skal senest en uge før 
den aftalte revisionsdato overgive 
regnskabet med alle dertil hørende bilag til 
revisionen. Revisionen skal være afsluttet 
senest den 2 uger før 
repræsentantskabsmødets afholdelse, og 
regnskabet skal umiddelbart derefter 
fremsendes til Forretningsudvalget med 
revisionens bemærkninger. Revisorerne 
har til enhver tid adgang til at kontrollere 
FHF’s bilag og formue. 

Ændringer 

Beskrivelsen indsættes en egen paragraf 

Ændring i forbindelse med tidsfristen regnskabet skal afsendes til revisionen  

Ændring i seneste dato for revision 

 

§14 –  
ny §15 

Revisionen varetages af to af 
repræsentantskabet valgte revisorer. 
Er en af disse ude af stand til at træde 
i funktion, indtræder en af 
repræsentantskabet valgt suppleant. 
 

Revisionen varetages af to af 
Repræsentantskabet valgte revisorer. 
 

Ændringer 

Egen paragraffen til revisionen slettes, da den er lagt under ny §14 sammen med 
regnskab. 

Teksten ændres, da der ikke længere vælges en revisorsuppleant på 
repræsentantskabsmødet 

 

§15  
Forbundets opløsning eller 
sammenlægning 



                              Repræsentantskabsmøde 2018 - referat                               

 Side 9 
    

 

Ændringer Der tilføjes en overordnet paragraf omhandlende forbundets opløsning og 
sammenlægning. 

§15 
Beslutning om forbundets ophævelse 
kan kun tages på et 
repræsentantskabsmøde, hvor der er 
mødt repræsentanter for mindst 4/5 af 
dets foreninger, og mindst 4/5 af de 
repræsenterende stemmer voterer for 
forslaget. 

Er et sådant repræsentantskabsmøde 
ikke beslutningsdygtigt, indkaldes til et nyt 
ekstraordinært repræsentantskabsmøde, 
som lovligt indvarslet er 
beslutningsdygtigt uden hensyn til 
foranstående bestemmelser om 
kvalificeret majoritet. 
 

Beslutning om forbundets opløsning eller 
sammenlægning kan kun tages på et 
repræsentantskabsmøde, hvor der er mødt 
repræsentanter for mindst 4/5 af dets 
foreninger, og mindst 4/5 af de 
repræsenterende stemmer for forslaget. 

Er et sådant repræsentantskabsmøde ikke 
beslutningsdygtigt, kan indkaldes til et 
ekstraordinært repræsentantskabsmøde, som 
lovligt indvarslet er beslutningsdygtigt uden 
hensyn til antallet af fremmødte 
repræsentanter og med almindeligt flertal.  

 

Ændringer Der er tilføjet teksten ”opløsning eller sammenlægning” i stedet for ”ophævelse” 

 

Ingen kommentarer til ændringerne før afstemningen. 

Forslagene vedtaget med 

For:  76 

Imod: 0  

Indkomne forslag til propositioner 

1. Forslag fra Vissenbjerg GIF og Rudkøbing HK 

Spilletiden i serie 4 damer ændres til 2 x 25 minutter. (Nuværende spilletid 2 x 20 minutter) 

Bjarne Knudsen mener, der både er fordele og ulemper, det bliver lidt dyrere mht. 

dommerudgifter. 

Turneringsudvalget hilser forslaget velkomment. 

Forslaget vedtaget med 

For: 77 

Imod: 0 

 

2. Forslag fra Fyns Håndbold Forbund 

Der er ønske om at oprette en AA række I U-12 for 2. halvsæson, uanset antallet af hold i A-

rækken i 1. halvsæson.  

Ny tekst:  

De 6 bedste A-hold rykker op i U-12 AA i 2. halvsæson. 

 

      Der var ingen kommentarer, inden dirigenten kaldte til afstemning. 

Forslaget vedtaget med  

For: 75 

Imod:0 
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5.  Valg 

Valgte personer på FHF’s repræsentantskabsmøde 2018 

UDVALG NAVN Status 

Forretningsudvalget 

Formand Mogens Mulle Johansen Valgt for 2- årig periode 

Bestyrelse 

Turneringsudvalg Bjarne Knudsen Valgt for 2-årig periode 

Børne- og Ungdomsudvalg Anne Kruse Valgt for 2-årig periode 

Børne- og Ungdomsudvalg 

 

 

Anne Hegerslund Lyngså Valgt for 2-årig periode 

Rikke Stendahl Valgt for 2-årig periode 

Camilla Grønlund Svendsen Valgt for 2-årig periode 

Jacob Wahl Valgt for 1-årig periode 

Uddannelse- og Talentcenter 

 Mike Gjørup Rytter Valgt for 2-årig periode 

Turneringsudvalg 

 

Morten Ziemann Valgt for 2-årig periode 

Jesper Nørgaard Valgt for 1-årig periode 

Dommerudvalg 

 

 

 

Jesper Kirkholm Madsen Valgt for 2-årig periode 

Dennis Lassen Valgt for 2-årig periode 

Alex Jeppesen Valgt for 2-årig periode 

Claus Ulrik Nielsen Valgt for 1-årig periode 

Revisorer 

 
Allan Lund Valgt for 2-årig periode 

 Kurt Poulsen Valgt for 2-årig periode 
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6. Eventuelt 

Emner til drøftelse 

Følgende forslag er modtaget til drøftelse, som ikke omhandler propositioner eller love. Emnerne 

kan debatteres, men der kan ikke stemmes om emnerne. 

A. Forslag fra Korup IF 

Der er ønske om, at Dame serie 1 dømmes af to dommere, mod nuværende 1 dommer. 

Per synes det er et godt forslag. Fordelen er to frem for en dommer, ulemperne er, at der skal 

findes flere dommere til hver kamp og dommerudgiften øges. Forslaget tages med i 

Dommerudvalget. 

BR66 Langeskov, Claus Schmidt mener, det samme forslag bør gælde for U-18 hold.  

 

B. Forslag fra Korup IF 

At U-12 stævnerne kun skal være muligt at deltage i for nybegyndere. 

Nye og urutinerede U-12 spillere kommer til stævnerne og møder B-holds spillere. Korup IF har 

desværre mistet spillere på det grundlag.  

Anne Kruse er glad for, at Korup IF tager emnet op. Børne- og Ungdomsudvalget har ved sidste 

udvalgsmøde talt om vigtigheden for korrekt tilmelding til stævnerne. Det er vigtigt, at kampene 

bliver mere jævnbyrdige. U-12 stævnerne er for nybegyndere. Vi vil meget gerne opfordre til, at 

man tilmelder korrekt. 

Østfyns HK, Mike Petersen fortæller, at det samme gør sig gældende i turneringen for U-12 og 

U-14 hold, hvor der er tilmeldt forkert. Han mener, det er dårlig moral fra klubbernes side.  

Vissenbjerg, Brian Friis, vi vil gerne bakke op om forslaget fra Korup IF. I invitationerne står der, 

det er for C-hold. Kan der evt. niveauopdeles? Mange klubber vil gerne kører længere, hvis bare 

de kan få nogle gode kampe.  

Anne Kruse opfordrer til etik og moral ved tilmelding. Ved tvivl er klubberne meget velkomne til 

at ringe til kontoret.  

SUS Håndbold, ønsker at administrationen bruger resultaterne fra tidligere kampe til 

puljeinddeling. 

GOG, Poul Syberg mener, det er svært at bruge resultaterne, når der er så få hold tilmeldt til 

stævnerne. GOG har været til et stævne i Skjern, hvor man spillede således, at man kunne 

sætte en ekstra spiller ind, hvis man var bagud med flere point. 

Anne Kruse orienterer om, at det i totalhåndbold er muligt at ændre antal af spillere på banen, 

hvis niveauet på de to hold er forskelligt. 

Højby S.&G., Peter Kolle mener, man også godt kan tilmelde opad, så man melder til i en højere 

række end man plejer. Det giver andre udfordringer og styrker holdene. 
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Spillerkapringer 

Østfyns HK, Mike Petersen mener, der er et stort problem mht. spillerkapringer, hvor der ved 

træningssamlinger kan blive kapret spillere. Han ønsker forbundet skal tage fat i problemet. 

Mulle orienterer om, at bestyrelsen er helt enig i, det kan være et problem. FHF opfordre til, at 

man ikke kaprer spillere fra hinanden. Vi kan ikke forhindre forældrene i at have ambitioner på 

deres børns vegne, og vi har indtryk af, det ofte er forældrene, der ønsker børnene skal prøve 

en anden klub. Forekommer det, at frivillige i forbundet kaprer spillere, så er man ikke længere 

en del af FHF. 

FHF kan ikke bestemme, hvilken forening spillerne skal være i, men vi opfordre til, at blive i den 

lokale forening så længe som muligt. 

Ollerup/Skerninge, Brian Salomonsen argumenterer for, at foreningen henvender sig til klubben, 

hvis der er mistanke om fiskeri fra en træner, så man tager debatten direkte med dem. 

GOG, Poul Syberg beretter, at der i GOG er et krav til trænerne om, at de ikke må kapre spillere. 

Vi ved godt, at der er mange spillere, der flytter klub til os. Poul mener, at de forskellige klubber 

bør have mere fokus på, hvordan der laves spændende træning, så spillerne bliver i egen klub, i 

hvert fald til de er 12-13 år. Det skal være spændende at træne og spille. Fyn skal arbejde 

sammen for, at det bliver sjovere for spillerne. Jeg kan ikke sige nej til en spiller, der kommer og 

vil spille for os. Jeg kunne godt ønske, at det ville være muligt med dobbelt spillercertifikat, så 

børnene stadigvæk er forpligtet til at spille i den lokale klub og husker, hvor de kommer fra. 

Nyborg GIF, Carsten Madsen konstaterer, at fiskeri ikke er tilladt, det står i vores vedtægter. I 

ungdomshåndbold er fiskeri forbudt. 

Turneringsreglementet: 

Ollerup/Skerninge, Brian Salomonsen ønsker flere hjemmesøndage i 2. halvsæson. Hvad skal 

der til, hvis man skal have flere hjemmekampe. Ønsker et forsøg til næste år, hvor man kan få 

garanteret flere hjemmesøndage efter jul. 

BR66 Langeskov, Claus Schmidt mener, det vil være spændende, hvis man laver flere 

udviklinger mellem trænere og dommere. Per Rasmussen vil tage forslaget med til 

Dommerudvalget. 

 

Årets håndboldklub 

Mogens Mulle Johansen kårede Højby S.& G.  som Årets Fynske Håndboldklub. 

Højby modtog et diplom og gavekort på 5000 kr. til Sporten Svendborg. 
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Nyt fra konsulenten. 

Karavanen sætter i år rekord med 23 besøg. 

Der laves et pilotprojekt med en minikaravane, hvor forbundet i samarbejde med den lokale klub 

skal lave en karavane for børnehavebørn. Der er plads til 5 klubber i forløbet, og kravet til 

foreningen er, at man kan skabe et samarbejde med en børnehave, stille 5 frivillige til rådighed, og 

at man har et tilbud til målgruppen i foreningen. 

Klub building version 2 bliver lanceret henover sommeren. Der er gode muligheder i denne version, 

da den rammer præcist i foreningernes udviklingsområder og kan målrettes meget præcist på 

konkrete indsatser. Der er også mulighed for, at forløbet kan laves for andre grupper i foreningen 

end netop bestyrelsen. Det kan også henvende sig til eks. et børneudvalg. 

Bevæg dig for livet er et samarbejde mellem DIF, DGI og DHF. I dette projekt er de 4 spor, hvor der 

især er nye tiltag i Håndboldens dag d. 5. januar. Foreningerne anbefales at booke hallen denne 

dag. Derudover lanceres der et nyt håndboldspil five-a-side, hvor målgruppen er nybegyndere og 

skadede seniorspillere. Der er teststævne i spillet d. 4. juni i Vindingehallen. 

Persondataforordningen:  

Der henvises til udsendt cirkulære og hjemmesiden omkring persondataforordningen. Derudover er 

det på som punkt til netværksmøder, og der vil komme en opsamling d. 28. maj, hvor foreningerne 

kan komme og stille spørgsmål til de nye regler. 

Bjarne Knudsen overrakte pokaler til Fynsmestrene GOG og Odense HC. 

Bjarne Knudsen berettede om det gode turneringssamarbejdet med HRØ. Der afholdes møde med 

HRØ indenfor ca. 14 dage. Ny struktur er afprøvet U-18 rækken, dette med stor tilfredshed. Der er 

nu fokus på, om strukturen kan videreføres til U-16 rækkerne. Når det kommer til ulige årgange, så 

vil turneringsstrukturen blive påvirket. 

 

BR66 Langeskov, Claus Schmidt mener, at Lykkelige bør være under forbundet, så vil kurven være 

knækket markant. Han opfordrer til, at man kommer og overværer, når Lykkelige er på banen. Det 

er virkelig livsbekræftende. 

Mogens Mulle Johansen takkede Per Wenholt, Lene Jørgensen, Jørgen Hestlund og Finn Møller for 

arbejdet i FHF. 

Dirigenten lukkede officielt repræsentantskabsmødet, hvorefter Mogens Mulle Johansen takkede 

dirigenten for at have ledet repræsentantskabsmødet godt. 

Efterfølgende bad Mulle forsamlingen om at udbringe et trefoldigt leve for Fyns Håndbold Forbund. 

 

Referenter: 

Annika Møgelmose, sekretær FHF 

 

Referat godkendt af Jacob Schjern Andersen den 9. maj 2018 
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Fyns Håndbold Forbund 

Repræsentantskabsmøde 2019 
 

Mandag den 6. maj 2019  

 

Sæt allerede nu x i kalenderen  


