Brøndby den 25. april 2019

Referat af møde nr. 4 2018-2019 i Udvalget for Professionel
Håndbold, tirsdag d. 9. april, kl. 10.00 på DHF’s kontor, Brøndby
Stadion 13, 2605 Brøndby
Deltagere: Per Bertelsen (PB), Mogens Mulle Johansen (MMJ), Jan Kampman
(JK), Henrik Dahl (HD), Poul Madsbjerg (PM), Kasper Jørgensen (KJ), Thomas
Christensen (TC), Morten Stig Christensen (MOC) og Frank Smith (FS).

Dagsorden
Sager til beslutning
Punkt 1

Underskrift af referat fra møde 3 d. 6. marts 2019
JK nævnte, at punkt 4 ”indkaldelse til” rettelig skal være
”forespørgsel om indkaldelse til”
Der var enighed om denne korrigerede formulering.
Beslutning
• Referatet blev underskrevet

Sager til orientering/drøftelse
Punkt 2

Distriktsforbund og kredses opkrævning af gebyr for hold
i Liga og 1. division
Opfølgning fra seneste møde.
Spørgsmålet blev behandlet på seneste bestyrelsesmøde.
Konklusionen blev, at udsendte fakturaer skal betales, mens
gebyret ikke fremadrettet opkræves. Dette vil være en del af
gebyret, der opkræves som deltagelse i Ligaen. Denne
ændring medfører ikke en ekstraordinær forhøjelse af
deltagergebyret.
Bestyrelsens beslutning blev taget til efterretning.

Punkt 3

Orientering om møde for dameklubberne d. 5. april
KJ orienterede om forløbet af mødet. Deltagerne var lederne fra
dameklubberne samt DHF’s sportschef og A-landstræner
Den grundlæggende konklusion fra mødet var at er er en
differentieret opfattelse af rigets tilstand mellem dameklubbernes
ledelse på den ene side og sportschef og A-landstræner på den
anden side
DF-H tager efter påske initiativ til at dialogen mellem klubberne
fortsætter

DHF vil i forbindelse med Dame A juni samlingen invitere
klubtrænerne til en dialog omkring det sportslige samarbejde og
de sportslige målsætninger.

Punkt 4

Drøftelse af arrangørforpligtelser i relation til det
kommende Ligareglement, herunder bl.a. udeholdets
ansvar for egne tilskuere og obligatorisk tilstedeværelse
af læge til kampene
Emnerne blev kort drøftet.
Der var enighed om at emnerne skal undersøges nærmere,
samt at disse passende kan indgå i en kommende ligalicens.
Derfor ingen ændring i det kommende Ligareglement på disse
punkter.

Punkt 5

Fortsat drøftelse af Appel- og Disciplinærinstans
Opfølgning fra seneste møde.
Der var enighed om et forslag om udpegning af Appelinstans
fremfor valg for at sikre helt uafhængighed.
Ligeledes var der enighed om at der bør udpeges en
lægmand til Appelinstansen, hvorved strukturen i rets søjlen
(der har med eliten at gøre) er ens.
Da Appelinstansen både virker for bredde og for elite, bør
såvel DHF’s bestyrelse som Prof. Udvalget udpege 2
medlemmer hver.
Dette var der ligeledes enighed om.

Punkt 6

Fortsat drøftelse af Video Proof og dommerlyd m.v.
Notat fra TC er tidligere fremsendt.
Punktet udsættes til det kommende møde.

Punkt 7

Drøftelse af sorte penge i håndbold, herunder
lønsumsbegrebet og 3. parts betaling af løn til spillere
Udvalget mellem DF-H og HSF har afholdt møde med
administrationen i DHF om kontraktområdet.
En konkret sag om en spiller ansat hos sponsor blev drøftet i
relation til Ligareglementets ordlyd om lønsummer.
Udvalget ønskede Ligareglementet præciseret således, at
såfremt der foreligger bevis i en sag om sponsoraflønning af
en spiller, hvor lønnen vedrører håndbolden, skal der være
hjemmel til straf.
Endvidere ønskede udvalget – som et led i en kommende
ligalicens – det generelle forhold om aflønning af 3. part
indarbejdet.

Punkt 8

To-do listen
FS gennemgik listen.

Punkt 9

Evt.
MOC:
Medlemstal er netop blevet offentliggjort i dag. Der er
desværre en mindre tilbagegang (380 medlemmer). Men
stadig mange såkaldte mørketal. Dejligt at HRØ og FHF samt
JHF, kreds 8 går frem
EHF generalsekretærkonference samt lodtrækning til EM2020. Gik rigtig godt. Generalsekretærerne afprøvede 5-aside.
TC:
Har afviklet møder med 12 klubber om salg, organisering og
kommunikation med klubberne.
Fredag d. 14. juni afholdes det årlige TV-seminar.
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