
 

Brøndby den 3. februar 2020 
 
Referat af bestyrelsesmøde nr. 5 2019-2020 
 
Tirsdag d. 21. januar 2020, kl. 09.30 på Hotel Clarion Live, Malmø 
 
Deltagere:  Per Bertelsen (PB), Anker Nielsen (ANI), Kent Nicolajsen (KN), Allan 
Enevoldsen (AE), Ove Leegaard (OL), Betina Lyng-Bjerre (BLB), Mogens Mulle Johansen 
(MMJ), Troels Hansen (TH), Michael Sahl-Hansen (MSH), Kasper Jørgensen (KJ), Morten 
Stig Christensen (MOC) og Frank Smith (FS). 
Morten Henriksen (MH) deltog i punkt 4 
Afbud fra Jan Kampman, Michael Svendsen og Henrik M. Jacobsen 
 
Dagsorden   
   

  Sager til beslutning 
 
Punkt 1 Underskrift af referat af bestyrelsesmøde nr. 4 d. 18. 

december 2019 
  
 Referatet blev underskrevet. 
 
Punkt 2 Evaluering af nye spilformer   
 BLB ønskede at bestyrelsen tog stilling til sammensætning af 

styregruppe og ekspertfaggruppe. 
 

Beslutning: 
• Bestyrelsen tog indstillingen om sammensætning af 

ekspertfaggruppe og styregruppe til efterretning 
• Bestyrelsen besluttede, at BLB frit kan supplere med 

ad hoc deltagere i ekspertfaggruppen. 
 
Punkt 3   Kørsel til særlige arrangementer 
 Bestyrelsen drøftede spørgsmålet om kørselsgodtgørelse til 

opsamlingspunkter til nærværende møde.  
 
 Beslutning: 

• Der ydes ingen kørselsgodtgørelse til 
opsamlingssteder til dette møde 

• På det kommende bestyrelsesmøde skal drøftes 
fremadrettede retningslinjer  

  
Sager til orientering/drøftelse  
 
Punkt 4 Orientering om situationen på landsholdene 
 Der er gang i processen med at rekruttere en ny DA-træner. 

Processen er meget vigtig og går klart forud for tidsrammen. 
 Forhåbningen er, at processen kan være afsluttet senest med 

udgangen af marts måned. 
 



 

 Evaluering med HA- trænerteamet og Team Danmark finder 
sted i slutningen af januar måned.  

 
 Meget skuffende placering for HA. En del skader lige op til 

mesterskabet var med til at skabe lidt usikkerhed. 
 
 MH gennemgik en række præstations sammenligninger mellem 

VM 2019 og EM 2020 udarbejdet af de tilknyttede 
præstationsanalytikere.  

 
 Fantastisk god opbakning fra danskerne; både foran skærmen 

og i hallen. Også de skrevne medier har kunnet måle meget stor 
interesse. 

 
 Det er et fantastisk godt team, der er rundt om landsholdet med 

landstræneren i spidsen. 
 
 Der skal oprettes en udviklingstrup på herresiden, ligesom der 

stadig skal rettes endnu mere opmærksomhed på det fysiske 
niveau.  

 
 MH gennemgik herudover også forberedelserne til OL, der 

indbefatter et par rejser. Der er modtaget tilskud fra eksterne 
fonde til forberedelsen. 

 
 Der var stor enighed om at vi skal huske på at vi trods alt er 

både verdensmestre og olympiske mestre. Og at vi er meget 
optimistiske med hensyn til forventningerne om det kommende 
OL-resultat. 

 
Punkt 5 Meddelelser fra 

a. Formand 
PB nævnte, at afviklingen af Lykkeligas årlige stævne finder 
sted i Boxen i juni måned. PB agter at invitere Hassan 
Mustafa til at overvære dette fantastiske stævne 
PB foreslog, at Rikke Nielsen inviteres til B-mødet i Horsens 
i marts måned. 
FS sørger for det praktiske. 

 
b. Administration 

MOC orienterede om HMJ. 
 

c. Divisionsforeningen Håndbold 
Intet. 
 

d. Håndbold Spiller Foreningen 
MSH nævnte, at han nu også skal varetage nogle opgaver 
for Fodboldspillerforeningen sideløbende med jobbet i HSF. 

 
 
 



 

Punkt 6 Evt.  
BLB spurgte til en arbejdsgruppe, der blev nedsat i november. 
FS tjekker op på indkaldelse til arbejdsgruppe møde.  
(Gruppen er nu indkaldt til møde d. 6. februar 2020). 

  
FS 


