Brøndby den 30. august 2018

Referat af bestyrelsesmøde nr. 2 2018-2019
Mandag d. 27. august 2018, kl. 17.30 på Scandic Hotel Odense,
Hvidkærvej 25,5250 Odense SV
Deltagere: Per Bertelsen (PB), Jan Kampman (JK), Anker Nielsen (ANI), Bettina LyngBjerre (BLB), Kent Nicolajsen (KN), Ove Leegaard (OL), Allan Enevoldsen (AE), Mogens
Mulle Johansen (MMJ), Troels Hansen (TH), Lars Dalsgaard (LD), Michael Sahl-Hansen
(MSH), Kasper Jørgensen (KJ), Morten Stig Christensen (MOC), Henrik M. Jacobsen
(HMJ) og Frank Smith (FS)
Afbud fra Michael Svendsen, der blev remplaceret af Lars Dalsgaard
Morten Henriksen (MH) deltog i punkt 1. Steen Jørgensen (STJ) deltog i punkt 2 og punkt
3.

Dagsorden
PB bød særligt velkommen til KJ som nyt bestyrelsesmedlem og som formand for
DF-H – og overrakte ham bestyrelsesnålen.

Sager til orientering/drøftelse
Punkt 1

Evaluering af ungdomsmesterskaberne
MH orienterede indledningsvis om ungdomslandsholdenes
præmis; at DHF vil lave A-landsholdsspillere, der kan være med
til at vinde medaljer til DK.
MH fremhævede, at vi ikke har råd til at tabe talenter. At talenter
skal forstås multidimensionelt.
Herefter gennemgik MH de 4 holds resultater og baggrunden
herfor, herunder en præsentation af de spillere, der er klar til at
komme videre.
Der var nogen debat om trænernes uddannelsesniveau, ligesom
kreds- og distriktstræningen blev drøftet. Der var enighed om at
centralisering skal vige til fordel for decentralisering.
MH’s præsentation vedhæftes som bilag (til bestyrelsen).

Punkt 2

Orientering om foreningsundersøgelsen
STJ gennemgik foreningsundersøgelsen. Den viste
præsentation vedhæftes dette referat (til bestyrelsen).
Foreningsundersøgelsen er alene rettet mod foreningernes
formænd. Den indeholdt 60 spm. Der indgik 350 besvarelser ud
af 722 invitationer, svarende til 48,5 %.

Der indgik flest besvarelser fra HRØ. Man kan dykke ned i
besvarelsen på kommunalt niveau.
Foreningerne mener, at det er lettere at fastholde end at
rekruttere medlemmer.
Man kan kigge på forskellen mellem tyndt og tæt befolkede
områder.
Der er spurgt ind til forskellige aktiviteter.
Det viser sig, at næsten halvdel af de adspurgte ikke udbyder
håndboldfitness, alene af den grund, at de ikke kan skaffe
instruktører.
Der er mulighed for at trække alle tal og fakta ud af
undersøgelsen målrettet på hver eneste kreds og distrikt. STJ
tilbød at Uddannelsesafdelingen kunne komme ud til de enkelte
områder for at uddybe undersøgelsen.

Sager til beslutning
Punkt 3

Indstilling om ulige årgange – spilformer
MMJ nævnte, at FHF nu er enige i hovedpunkterne i
indstillingen. Der er enkelte mindre ting, som man ikke er enig i.
Man finder, at det er uhensigtsmæssigt, at man låser projektet
fast i 4 år.
PB nævnte, at såfremt bestyrelsen konstaterer, at tingene ikke
virker, så vil man også tage sagen op igen.
TH takkede Udviklingsafdelingen for at bruge en lørdag
formiddag samen med bestyrelsen i HRØ. HRØ er betænkelig
ved U-11 samt at man kan føle sig låst, hvis ikke alle kan levere
haller og kortbaner m.v.
MOC nævnte, at man må se tingene overordnet og så finde en
balance. Opstår der konkrete problemstillinger, må disse løses
undervejs. Men det er vigtigt, at man tror på projektet.
MMJ nævnte, at der kun er 21 kortbaner på Fyn, svarende til 25
% af de fynske foreninger.
TH var meget betænkelig ved at man kunne risikere, at forvise
kortbane årgangene til skolehaller og andet, hvorved de små
hold ikke længere spiller i samme hal som foreningernes øvrige
hold. Dette fører til frafald af spillere.
BLB fandt det vigtigt, at lader U-11 spillere spille på kortbane,
hvilket vil betyde udvikling af flere typer spillere.

TH bemærkede, at nogle trænertyper stadig vil pace de bedste
U-11 spillere til bare at løbe og lave mål, hvorved forskellen vil
blive bevaret.
Der var enighed om at ændre formuleringen om at ”projektet er
låst i den 4- årige projektperiode” til ”Projektet løber i en periode
på 4 år. I perioden er det alene DHF’s bestyrelse, der har
kompetence til at foretage ændringer”
HMJ uddelte udkast til tekster til mails og pressemeddelelse.
TH ønskede at mållinjen skulle flyttes marginalt tættere på
midterlinjen, hvilket STJ bekræftede.
På det kommende bestyrelsesmødemøde forelægges et udkast
til en kortbaneimplementeringsstrategi.
Beslutning:
• Indstillingen blev vedtaget med ovenstående
korrektion
• Der udsendes pressemeddelelse m.v. om
beslutningen
• Det er alene BLB og STJ, der udtaler sig om sagen

Punkt 4

Godkendelse af referater fra hhv. møde nr. 11 (2017-2018)
og nr. 1 (2018-2019) afholdt d. 11. juni 2018
Beslutning:
• Godkendt uden bemærkninger

Punkt 5

Indstilling fra HSF – Red Button
MSH henviste til den fremsendte indstilling.
MOC nævnte, at der ved at kigge på andre sportsgrene kun kan
bakke op om indstillingen.
PB fandt umiddelbart, at sagen burde have været vendt i Prof.
udvalget. KJ delte dette synspunkt.
Beslutning:
• Indstillingen oversendes til behandling i Udvalget
for Professionel Håndbold

Punkt 6

Ny IT-struktur – nedsættelse af arbejdsgruppe
Bestyrelsen skal udpege 1-2 medlemmer, medens hvert
distriktsforbund/region skal udpege 1 medlem

Beslutning:
• Følgende blev udpeget: Brian Nielsen (FHF), Betina
Frydensbjerg Knudsen (JHF), Lars Dalsgaard
(HRØ), Allan Enevoldsen (bestyrelsen).

Sager til orientering/drøftelse
Punkt 7

Opfølgning på bevilling til Beach landsholdenes tur til
Rusland
På baggrund af de nu foreliggende omkostningsbilag, er der for
tiden brugt 33 t. kr. mindre end budgetteret.
Regnskabet var udsendt til bestyrelsen med dagsordenen.
TH bragte spørgsmålet om organisatorisk placering af
beachlandsholdene i erindring.

Punkt 8

Kvartalsopfølgning Q2 – budget 2018
ANI henviste til den udsendte budgetopfølgning med tilhørende
kommentarer. Budget forventningen ser stadig positiv ud.
Dog har to udvalgsformænd ikke gennemført sit udvalgs
budgetopfølgning.
Der var ikke yderligere bemærkninger til opfølgningen.

Punkt 9

Drøftelse af uorganiseret brug af ”Håndbold Danmark”
PB nævnte, at begrebet ”Håndbold Danmark” i stadig stigende
grad dukker op. Måske skal vi til at sætte gang i en overvejelse
af om forbundet stadig har det rette navn. Han fandt, at det er
vigtigt at vi omtaler forbundet ensartet.
KN fandt, at dette spørgsmål må høre ind under arbejdet med
brandingstrategien.
HMJ bekræftede, at dette indgår i de interviews, der er ved at
blive påbegyndt.
HMJ tilføjede, at brandinganalysen har vist sig at være meget
positiv om begrebet dansk håndbold.
BLB nævnte, at hun og KN var blevet udpeget til en
arbejdsgruppe om branding, hvilken aldrig er blevet etableret.
HMJ nævnte, at dataindsamlingen er igangværende. Først
herefter vil arbejdsgruppen blive sat i gang.
Der var enighed om, at vi benytter vort officielle navn fremover.

Punkt 10

Referater
a. TU 7. juni 2018
b. BRUD 29. maj 2018
c. DU 14. maj 2018
d. UU 23. maj 2018
Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til referaterne.

Punkt 11

Meddelelser fra
a. Formand
PB nævnte, at IHF arbejder med en plan om muligvis 32
hold ved VM. Besluttes formentlig i oktober måned.
Forslaget kommer bl.a. fra EHF. EHF vil få 2-3 hold af de 8
ekstra.
Der afholdes intercom møde i IHF, hvor MOC skal være
moderator. Mads Hansen og Bjarne Munk deltager i dette
møde.

b. Administration
MOC omtalte introdag d. 3. september, som er godt besøgt
af nye udvalgs- og bestyrelsesmedlemmer.
Styregruppe møde i BDFL afholdes førstkommende torsdag.
Der er et rigtig godt og spændende team.
Folkemødet evalueres i nær fremtid, hvilken præsenteres på
det kommende bestyrelsesmøde.
Der søges etableret et pilotprojekt for diabetes patienter i
regi af BDFL i samarbejde med Diabetesforeningen. Dette
projekt er en udløber af Folkemødet.
MOC har deltaget i Folkemødet på Møn.
Udekampen mod Færøerne spilles i Skjern, da Færøerne
ikke må afvikle kampen på Færøerne. Det færøske forbund
har ved egen foranstaltning fundet Skjern.
Det er meget vigtigt, at der er fuld opbakning til
sideaktiviteterne ifm VM 2019 i København i relation til
Københavner projektet.
HMJ oplyste, at Håndboldawardshowet nu er evalueret. Der
var enighed om at atleterne burde have været mere i
centrum; at de skulle have siddet på halgulvet. DHF skal til
næste award være en større del af planlægningen, hvorfor
der afsættes resurser til dette.

c. Divisionsforeningen Håndbold
Der er valgt ny bestyrelsen, der nu er konstitueret.
Henrik Dudek bliver næstformand.
Kasper Jørgensen, Poul Madsbjerg og Henrik Dahl (Viborg
HK) bliver repræsentanter i Prof. Udvalget.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer er: Thomas Larsen
(Fredericia), Janni Møller Thomsen (København) og Lars
Buhl (Ringkøbing)
Man har besluttet at spille herrernes Final4 i Boxen. Afvikles
medio marts måned.
Damernes Final4 skal afvikles hos en af de deltagende
klubber.
Man kigger på uddannelse af ledere. Der er en meget lille
kontinuitet i primært dameklubberne. Har lavet en
lederuddannelse i samarbejde med SDI for ledere af
ligaklubber, der netop er afsluttet. Skal også gennemføres
for 1. div. Niveauet.

d. Håndbold Spiller Foreningen
MSH nævnte, at foreningen har brugt megen energi på
sagen om en udenlandsk spillers overflytning til Danmark.
Han takkede for den administrative hjælp fra DHF.
MSH rejste generelt spørgsmålet om transfer ved uenighed.
Han ønskede, at der skal være et organ, der kan træffe
hurtige beslutninger om den slags ting, herunder muligheden
for at udstede et midlertidigt spillercertifikat.

Punkt 12

Evt.
PB nævnte, at Birger Dahl tidligere var bestyrelsens ansvarlige
for kontakten til DGI. Der skal udpeges en ny. Bestyrelsen var
enige om at pege på OL.
BLB nævnte at hun og OL har afholdt statusmøde med Martin
fra BDFL. Der informeres fremover på hvert bestyrelsesmøde
om dette via et punkt på dagsordenen.
Hun opfordrede alle til at deltage i Håndboldens Dag d. 5.
januar.

FS

