Brøndby d. 23. april 2019

Referat af bestyrelsesmøde nr. 8 2018-2019
Tirsdag d. 9. april 2019, kl. 17.30 på DHF’s kontor, Brøndby Stadion
13, 2605 Brøndby
Deltagere: Per Bertelsen (PB), Jan Kampman (JK), Anker Nielsen (ANI), Betina LyngBjerre (BLB), Ove Leegaard (OL), Kent Nicolajsen (KN), Allan Enevoldsen (AE), Mogens
Mulle Johansen (MMJ), Troels Hansen (TH), Michael Svendsen (MS), Michael SahlHansen (MSH), Thomas Christensen (TC), Morten Stig Christensen (MOC), Henrik M.
Jacobsen (HMJ), Frank Smith (FS), og Per Lauritsen (PL)
Afbud fra Kasper Jørgensen, der blev remplaceret af Thomas Christensen.

Dagsorden
Sager til beslutning
Punkt 1

Underskrift af referat af bestyrelsesmøde nr. 7 d. 9. marts
2019
Referatet blev underskrevet.

Punkt 2

Underskrift af årsregnskab og revisionsprotokollat
ANI og PL gav supplerende bemærkninger til både årsregnskab
og protokollat.
Beslutning:
•
Regnskab og revisionsprotokollat blev underskrevet.

Punkt 3

Afrapportering fra arbejdsgruppen vedr. beachhandball
landshold herunder revurdering af det godkendte budget
for 2019 på dette område.
PB oplyste, at man har drøftet sagen i formandskabet. Man
finder at der mangler nogle oplysninger, hvorfor punktet ønskes
udsat til det kommende bestyrelsesmøde.
Beslutning:
•
Punktet udsat til kommende bestyrelsesmøde

Punkt 4

Ansøgning om tilskud til projekt ”FANT”
Bestyrelsen drøftede kort den fremsendte ansøgning om støtte
på 30 t. kr. til projekt ”FANT”, der er et projekt til kulturudveksling
mellem dansk og sierra leonsk håndbold.
Beslutning:
• Der var enighed om at der er tale om et spændende
projekt, men at tilskud til sådanne og andre projekter
skal hænge nøje sammen med vedtaget CSR-strategi.
Denne strategi er endnu ikke vedtaget. På den

•
Punkt 5

baggrund kunne bestyrelsen ikke imødekomme
ansøgningen
FS fremsender afslag

Forslag til mødekalender for bestyrelsen 2019-2020
Forslaget blev fremlagt og drøftet.
Beslutning:
2019:
•
Onsdag d. 4. september i Brøndby
•
Tirsdag d. 8. oktober i Brøndby
•
Fredag/lørdag d. 8.-9. november i Kolding
(budget/udvalg)
•
Torsdag d. 19. december i Odense
2020:
•
Tba dag januar ifm HA-kamp i Malmø
•
Fredag/lørdag d. 6.-7. marts i Horsens (udvalg)
•
Tirsdag d. 14. april i Brøndby
•
Mandag d. 11. maj i Odense
•
Lørdag d. 13. juni (Repræsentantskabsmøde)
•

Punkt 6

FS udsender Outlook-indkaldelser (bortset fra mødet i
januar 2020)

Indstilling om sølvnål
Indstillingen blev kort drøftet.
Beslutning:
•
Vedtaget

Sager til orientering/drøftelse
Punkt 7

Status på dommerudvalget, herunder tanker om tilknyttet
dommerkonsulent
Udvalgets arbejde er gået i hårdknude. Udvalget har selv peget
på en løsning i form af en tilknyttet fuldtidsstilling som
dommerkonsulent.
Der var enighed om at der skal findes en løsning, så
dommerudvalget kommer til at fungere efter hensigten.
Bestyrelsen kunne ikke gå ind for at der skal ansættes en
fuldtids dommerkonsulent.
Formandskabet vil nu sætte sig sammen og drøfte sagen og
komme med et oplæg til en løsning.

Punkt 8

Orientering om status på Bevæg Dig For Livet
Næste styregruppe afholdes møde d. 30. april.
Fremgang på 453 voksne medlemmer.

Punkt 9

Fortsat drøftelse af ramme til samarbejde med DGI
Der var enighed om at de aftalte regler for spil på kortbane
respekteres i alle områder i Danmark.

Punkt 10

Orientering om status på arbejdet med DHF’s
forretningsstrategi
MOC gennemgik en præsentation (vedhæftet dette referat til
bestyrelsen) af forretningsstrategien.
Der var nogen diskussion om medlemstallene, der skal vækste
med 20 % frem til 2025.

Punkt 11

Repræsentantskabsmøde 2019, herunder drøftelse af
spørgsmål om valg contra udpegning til Appelinstansen
samt spørgsmål om evt. tilknytning af lægmand til
Appelinstansen
Der foreligger to forslag, som nævnt på forgangne
bestyrelsesmøde.
Derudover ønskes det, at repræsentantskabet skal give en
etårig dispensation fra lovenes § 7 om alder.
Formandskabet og formændene for distriktsforbundene har
tidligere på dagen gennemgået dette spørgsmål. Man er klar til
at ændre hele valgsystemet fra det næste år. Som et led i
beskrivelsen af et system med valgperioder og maksimal
periode, ønskes aldersbestemmelsen også ophævet – i lighed
med DIF, DBU og andre, der følger good governance
anbefalingerne.
HSF kunne ikke gå ind for dette og ønskede aldersgrænsen på
70 år opretholdt.
JHF gav udtryk for, at man ikke ønsker dispensationer for
enkeltpersoner, men at man kan gå ind for en dispensation for
en etårig periode.
Appelinstansens struktur skal sammenlignes med
Disciplinærinstansen for Liga og 1. division, således at der sker
en udpegning fremfor et valg. Ved udpegning signaleres
uafhængighed i forhold til valg.
Endvidere skal Appelinstansen også styrkes med en lægmand,
der udpeges.
Prof.udvalget har ligeledes peget på denne model.

Punkt 12

Referater
a. TU 12.03.19

BLB nævnte, at det er vigtigt at huske, at tilbagemeldingerne fra
Talent er, at vi husker vigtigheden af, at U19 (særligt liga)
minder så meget om seniorhåndbolden som muligt, hvis vi skal
sikre os, at det bliver tilstrækkeligt attraktivt og der skabes
sammenhænge mellem ungdom og senior – særligt på øverste
hylde. Og dermed at spillerne/holdene rent faktisk benytter sig af
den ekstra årgang, hvilket er målsætningen. Derfor påpegede
hun sin bekymring for, at TU skal huske at ind tænke dette.
JK bekræftede, at dette var meldt ud tidligere - og henviste til
Divisionsforeningens udmeldinger i den forbindelse.

b. ITU 25.02.19
Ingen bemærkninger.
c. EU 06.03.19
BLB udtrykte bekymring for, at vi skal have afklaret beslutninger
i EU særligt om udvalgte forhold – hvor der sker ændringer
grundet ulige årgange. Helt specifikt er det vigtigt at vi ved,
hvornår spillerne udtages til kredsholdene og at dette afpasses
med indholdet i ulige årgange. Der har været dialog med EU,
men vi afventer fortsat den endelige udmelding, som vi skal
bruge i forhold til ekstern kommunikation.

Punkt 13

Meddelelser fra
a. Formand
Intet.
b. Administration
Der er en kampagne på både herre- og damesiden startet af
spillerne mod de stigende antal skader samt udvidelsen af
antal hold ved internationale mesterskaber. Dette arbejde
organiseres via den internationale
håndboldspillerorganisation. Tilsvarende gælder en OL-kval,
der skal afgøres over 3 dage. Final Four vil man også have
kigget på. En finale, der spilles 22 timer efter semifinalen, er
bare ikke hensigtsmæssigt.
Presset på spillerne stiger og stiger.
BDFL – Det undersøges om der kan laves et samarbejde
mellem 2-3 visionskommuner om samarbejde på recept. For
at få personer med livstilssygdomme henvist til -eksempelvis
– at blive henvist til five-a-side håndbold
c. Divisionsforeningen Håndbold
Intet

d. Håndbold Spiller Foreningen
Red Button – HSF var i går på besøg ved U-19 landsholdet i
Kolding.
Punkt 14

Evt.
BLB oplyste at have deltaget i en række Road Shows vedr.
Ulige Årgange. Bliver færdige i Jylland lige efter påske. Herefter
er det HRØs tur. Det vigtigste er paradigmeskiftet fra mistillids
kultur til tillidskultur. De 3 forbundskontorer og kredskontorerne
skal også involveres i relation til hvorledes man kan være med til
at påvirke klubberne i den rigtige retning. BLB har været i
kontakt med Katrine Munch om kommunikationen i den
anledning.
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