
 

Brøndby den 30. september 2016 
Journal nr. 1767-16-FS 

 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 3 2016-2017 
 

Fredag d. 23. september 2016, kl. 17.30 på Scandic Kolding, Kokholm 
2, 6000 Kolding 
 
 
Deltagere: Per Bertelsen (PB), Carsten Grønmann Larsen (CGL), Poul Wrang 
(PW), Anker Nielsen (ANI), Sigurd Skovborg (SS), Ove Leegaard (OL), Jan 
Kampman (JK), Mogens Mulle Johansen (MMJ), Birger Dahl (BD), Tina Fensdal 
(TF), Jens Christensen (JCH), Lean Bach-Nielsen (LBN), Morten Stig Christensen 
(MOC), Henrik M. Jacobsen (HMJ) og Frank Smith (FS) 
Afbud fra Michael Sahl-Hansen, der blev remplaceret af Lean Bach-Nielsen 
 

Dagsorden   
 

Åben del: 
  

  Sager til beslutning 
 

Punkt 1 Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 2, d. 29. august 
2016  

 Godkendt uden bemærkninger.  
 
Punkt 2 Indstilling om deltagelse på Folkemødet på Bornholm  
 BD uddybede indstillingen. Han fremhævede, at det er vigtigt at 

såvel JHF som FHF deltager i det arbejde, der går forud for 
Folkemødet i de kommende år. Dette skulle ikke forstås således 
at repræsentanterne nødvendigvis deltager i alle møder, men 
generelt er med på mail og telefon m.v. Vigtigt at få så brede 
input som muligt til indholdet af debatterne de kommende år.  

 DGI Bornholm har udtrykt meget rosende bemærkninger for 
DHF/HRØ indsats på Folkemødet i 2016. Det blev nævnt, at 
DHF/HRØ var den eneste enhed, der havde aktiviteter for børn.  

 MMJ bemærkede, at 2017 er et vigtigt år, idet der er kommunal 
valg. Et år, hvor politikerne er lettest at påvirke. MMJ anbefalede 
at bakke op om indstillingen. MMJ var klar til at indgå i 
arbejdsgruppen. 

 JK tiltrådte ligeledes indstillingen. Og JHF er klar til at udpege 
en person til at deltage i arbejdsgruppen.  

  
Bestyrelsen vedtog indstillingen – og indstiller derfor den 
beskrevne økonomi til finansiering af Foreningen.  

  
Såfremt der opnås et tilskud fra en fond, vil dette tilskud 
nedbringe beløbet, der ansøges fra Foreningen.  

 BD understregede, at der skal ansøges om 157 t. kr. Herefter vil 
der endvidere skulle søges sponsorer for ca. 29 t. kr.  



 

 Dette var bestyrelsen enige i.  
  

HRØ står i spidsen for projektet (tovholder), ligesom det er HRØ 
der udarbejdet regnskabet på projektet. 

 
 
Punkt 3 Omstrukturering af ORKO 
 PB oplyste, at JK overtager VM 2019 som formand for ORKO, 

samt at PB selv tager EM som formand for ORKO. Dette for at 
sikre, at der ikke opstår habilitets problemer for PB i relation til 
IHF. Tilsvarende gælder for JK for EM arrangementer i relation 
til EHF.  

 Der er ikke ændringer i øvrigt til personkredsen i ORKO.  
  

MOC bemærkede, at det er vigtigt, at ORKO opfattes og agerer 
som en bestyrelse i relation til beslutninger m.v.  

  
I den forbindelse blev det af bestyrelsen aftalt, at formandens 
aflønningsaftale revideres og bliver forelagt på det kommende 
bestyrelsesmøde.  
ANI har ansvaret for at få dette gennemført. 

 
 

Sager til orientering / drøftelse 
 
Punkt 4 Ønsker til fagligt indhold på DHF’s rep.møde 
 MMJ spurgte hvorvidt der var forbund, der kunne fastholde de 

14-21 årige. I givet fald burde det pågældende forbund have et 
indlæg. 

 OL fandt, at DIF’s formand kunne være spændende at have 
som indlægsholder. Endvidere at evt. indlægsholdere fra 
morgendagens konference kunne være spændende. 

 BD fandt at organisationsudvikling på det politiske plan – eller 
udvikling af samarbejdet mellem politikere og administration, 
kunne være spændende at høre et indlæg om.  

 CGL fandt, at et indlæg om samarbejdet med Tyskland om VM 
19 kunne være et spændende indlæg for repræsentantskabet.  

 Team Danmark kunne også være et interessant bud.   
 
 PB/FS arbejder videre med disse ønsker. 
 
 
Punkt 5 Fremtidig opbygning af Dommerudvalget 
 PB nævnte, at det gennem længere tid har været en opfattelse, 

at breddedommerne kun får marginal opmærksomhed i forhold 
til elitedommerne. At breddedommerområdet nu bør have fuld 
fokus fra et dedikeret udvalg. 

 Elitedommerne bør derfor overføres som et udvalg under 
Udvalget for Professionel Håndbold.  
PB/CGL agter at tage et møde med dommerudvalget herom.  



 

 CGL fandt, at det er meget vigtigt, at man tænker situationen i 
en deling rigtig godt igennem. Og at man tænker sig vældig godt 
om, hvorvidt det er muligt at finde nogle emner til et 
breddedommerudvalg.  

 SS bekræftede, at det er meget vigtigt, at et 
breddedommerudvalg skal besættes med virkeligt dedikerede 
breddepersoner.  

 JCH støttede tanken om at oprette et breddedommerudvalg 
samt om at lægge elitedommerne ind under Udvalget for 
Professionel Håndbold.  

 BD fandt, at der skal gøres op med den måde, som 
Dommerudvalget arbejder på. At der bør nedsættes en 
arbejdsgruppe, der virkelig får lavet et bæredygtigt 
kommissorium for udvalgets arbejde. BD bakkede op om tanken 
om at flytte Elitedommerne over under Udvalget for Professionel 
Håndbold.  OL bakkede også op om denne tanke. Han rejste 
stor kritik af det dommeruddannelsesmateriale, der var anvendt 
overfor breddedommerne. At der bliver brugt en række klip fra 
VM m.v. overfor breddedommere. Der skal være klip, som 
breddedommerne kan forholde sig til. 

 JK fandt også, at man ikke kan være bekendt, at man ikke 
forholder sig seriøst til de 95 % breddedommere.  

  
Bestyrelsen vedtog BD’s forslag om nedsættelse af en 
arbejdsgruppe, der skal kigge på udvalgets arbejdsform.  

  
MOC fandt, at det er meget vigtigt, at vi kigger på 
børnehåndboldområdet, hvor reglerne er alt for komplicerede. At 
man får tilrettet reglerne, så de bliver meget forenklede for de 
yngste årgange.  

 SS opfordrede til også at lytte til breddedommernes ønsker i den 
sammenhæng.  

  
Bestyrelsen nedsatte følgende arbejdsgruppe: SS (tovholder) og 
OL.  
Gruppen kan selv trække yderligere resurser ind i arbejdet. 
Gruppen udarbejder et forslag til struktur og arbejdsindhold for 
et breddedommerudvalg.  

  
Bestyrelsen besluttede endvidere, at 
breddedommerfaggruppens arbejde sættes på stand by indtil 
der foreligger et egentligt forslag om et breddedommerudvalg.  

 
  
Punkt 6 Referater   

a. DU d. 12. august 2016 
  Godkendt uden bemærkninger. 

 
 
 
 



 

Punkt 7 Orientering fra: 
a. Formand 
PB orienterede om planerne for VM 2019. 
  

 
b. Næstformand 
CGL oplyste, at der har været afholdt EU-møde, hvilket var godt 
og konstruktivt. Der var desværre afbud fra FHF’s repræsentant 
til dette møde.  
På dette møde blev talentseminaret drøftet. Der skal findes 
midler til et nyt seminar. Seminaret er et must. Og bør afholdes i 
marts måned. Så pengene skal findes på den ene eller den 
anden måde.  
Udvalget har drøftet forskellige scenarier for den fremtidige 
udvalgsstruktur. 
 
Der arbejdes meget med budgetterne for 2017.  
 
På turneringssiden skal der drøftes sammenskrivning af regler 
for bredden. Dette sker i nær fremtid.  

 
 

c. Bredde- og udviklingsansvarlig 
SS har deltaget i DIF strategiseminar d.d. Dette var det andet ud 
af fem møder. Her drøftedes DHF’s opbygning. Opgaven er nu 
inden 14. november, at fremlægge nogle overordnede 
strategiske mål (spor) for DIF. Disse mål skal forinden 
forelægges denne bestyrelse, hvilket sker på det kommende 
møde. 
På baggrund af disse strategiske mål (spor) udmåles en del af 
støtten fra DIF til DHF.  

 
d. Divisionsforeningen 
JCH oplyste, at der har været et par udfordringer med 
turneringsplanlægningen. Dette betyder, at en herrerunde med 
klubbernes accept er flyttet fra d. 28. til d. 23. december med 
dækning fra samtlige kampe.  
Der har været en misforståelse i reklamereglementet, der må 
løses i den kommende sæson.  
Der arbejdes med en evaluering på turneringsstrukturen på 
herre- og damesiden. Første møde afholdt i dag. FS deltager i 
de kommende møder. 
Stor succes med afvikling af Super Cup i Vejle. Gode tilskuer- 
og TV-seertal.  
 
BD bemærkede, at han fandt, at når man kigger på 
turneringsstrukturen, bør der også kigges på 2. holds 
problematikken.  
 

 
 



 

 
e. Håndboldspillerforeningen 
LBN oplyste, at der er gang i en række klubbesøg. Emnerne er 
matchfixing, ændring af standardkontrakten samt 
skatteproblemstillinger. 
Har nu ændret kontingentpolitikken således at U-18 spillere er 
gratis medlemmer.  

 
 

f. Administrationen 
MOC oplyste, at landstrænerne på begge sider har været 
indkaldt til et møde, hvor såvel kommunikationsformer som 
vigtigheden af kommunikation og samarbejde med vore 
sponsorer og pressen er blevet drøftet. Der udarbejdes en 
minimumsstandard for samarbejdet med pressen.  
 
MOC har afholdt møde med de to talentansvarlige for at få helt 
styr på en række opgaver. Der skal skabes et større overblik 
over hvem der stopper hvornår. Samt en beskrivelse for arbejdet 
med en talentstruktur.  
HMJ oplyste, at køb af rettigheder til VM i 2017,2019 og 2021 er 
ved at være på plads.  
 
WADA er blevet hacket af en russisk gruppe. Dette har ramt en 
enkelt håndboldspiller. Denne afsløring er uproblematisk vedr. 
denne spiller. 
 
IHF har forslag om at afholde Confederations Cup sammen med 
UFA (rettigheder). Turneringen kan kun placeres i de spærrede 
turnerings perioder. Dette kan gå ud over Golden League. Og 
kan i princippet medføre tab for DHF. Der afholdes møde med 
det Franske Forbund om sagen i forbindelse med Golden 
League for damer. 
 
”Bevæg dig for livet” – der afholdes møde med DGI i den 
kommende uge. Arbejdet er ikke optimalt.  
 
Københavns Kommune har bevilget midler til Håndbolden 
tilbage til København II, hvilket er super fint. Et 3-årigt projekt. 
Stor ros til HRØ for det udførte arbejde i den forbindelse.  

 
 
Punkt 8 Evt.  
  ANI nævnte, at HU-20 formentlig vil komme ud med et godt 

resultat. Mangler dog endelig afregning fra EHF. 
 Har været i Malmø til delegationslederkonference for EM for 

damer. Der har tilsyneladende været lidt problemer med at få 
danskere til at købe billetter til EM. Måske skyldes dette  

 
 På forespørgsel om hvorvidt alle bestyrelsesmedlemmer har 

afgivet oplysninger om håndboldrelaterede opgaver, svarede 



 

FS, at der er modtaget nogle stykker. Det er kun nødvendigt at 
oplyse, såfremt der er ændringer. 

 
 FS oplyste, at der i nær fremtid udsendes et CV til udfyldelse af 

bestyrelses- og udvalgsmedlemmer for at få et ordentligt 
overblik over personkredsen. Til brug ved såvel tildeling af 
ærestegn som et generelt bedre overblik.   

 
 OL spurgte om dækning af konsulenttimer og kørsel til 

personale arrangementet i Brøndby d. 13. oktober. HMJ svarede 
alene vedr. økonomien, at DHF dækker forplejning og 
overnatning. Kørsel påhviler distriktsforbund/kreds.  

 
 
 
FS 


