
 

 
Brøndby d. 18. september 2019 
 
Referat af FU-møde nr. 2 2019-2020 
 
Onsdag d. 4. september 2019, kl. 16.00 på DHF’s kontor, Brøndby 
Stadion 13, 2605 Brøndby 
 
Deltagere:  Per Bertelsen (PB), Jan Kampman (JK) og Anker Nielsen (ANI), Kent 
Nicolajsen (KN), Henrik Jacobsen (HMJ), Morten Stig Christensen (MOC) og Frank Smith 
(FS) 
 
Hjemmeside 
Der er igangsat en brugerundersøgelse. Og den første delrapport er modtaget. 
Det forventes, at undersøgelserne er afsluttet i god tid førend budgettet skal vedtages.  
Nogle brugere giver udtryk for, at man er i tvivl om, hvorvidt man er på en DHF-side eller 
på en lokal side.  
 
Personalesituationen 
MOC orienterede om opsigelsen af Steen Jørgensen og reaktionerne herpå. 
Der arbejdes på en profil på en ny udviklingschef. 
Der har været et rigtig godt forventningsafstemmende møde mellem Udviklingsafdelingen 
og Betina Lyng Bjerre. Mødet gentages hver 2. måned. 
Der arbejdes hen mod et møde mellem bestyrelse og administration.  
 
Martin Heedahl, projektleder på BDFL, har opsagt sin stilling. Han skal videre til en stilling 
i DIF. Indeklimaet (den manglende fugtfugtighed) har medvirket til at han har søgt væk.  
Der er mulighed for ved en intern rokade at få løst udfordringen ved Martins fratræden. 
DGI skal dog først være med på løsningsmodellen vedr. projektlederstillingen. Der er 
derfor aftalt et møde mellem vedkommende og DGI’s direktør i nær fremtid. 
 
Den stilling i Udviklingsafdelingen, der for tiden er besat af en barselsvikar, skal 
fremadrettet være betjent fra kontoret i 4-5 dage.  
 
Udviklingsseminar 
Der skal afholdes et udviklingsseminar for håndboldpolitikere i det ganske land. Det er 
alene et politisk træf. 
 
Konsulentordningen 
Fra 20 og 21 er der en øget egenbetaling for distrikter og kredse.  
Forslag om en øget bevilling fra ”Klausulerede midler til breddeamatøridræt under DHF” 
på 1.050 t. kr., indtil der foreligger en ny struktur. 
Den nu nedsatte økonomigruppe vedr. ny struktur, arbejder videre med at kortlægge 
økonomien.  
 
VM-regnskab 
Er nu afsluttet og revisor godkendt på en uge. 
 
Budgetopfølgning 
Årsestimatet ser ud til at resultere i et lavere underskud end budgetteret.   
 
Mesterskaber 
PB orienterede om kommende mesterskaber.  
 
Øvrig orientering 
Anna Sand besøger det tyske håndboldforbund for at orientere om five-a-side, håndbold 
fitness m.v.  



 

Der arbejdes på en kriseplan i landsholdsregi ved dødsfald og andre store kriser.  
DIF arbejder med et politisk program. MOC har deltaget i et møde om dette. 
DHF skal byde ind på OL-kval for kvinderne.  
 
Christian P. (DIF) var meget imponeret af økonomiafdelingen, der lynhurtigt har refunderet 
udlæg som delegationsleder.   
 
FS 


