Brøndby d. 7. april 2020

Referat af møde nr. 5 2019-2020 i Udvalget for Professionel
Håndbold, torsdag d. 2. april 2020, kl. 10.00 (virtuelt via Teams)
Deltagere: Per Bertelsen (PB), Mogens Mulle Johansen (MMJ), Jan Kampman (JK),
Lars Peter Hermansen (LPH), Poul Madsbjerg (PM), Kasper Jørgensen (KJ), Thomas
Christensen (TC), Morten Stig Christensen (MOC) og Frank Smith (FS).

Dagsorden
Sager til beslutning
Punkt 1

Reglement for kapitalkrav/ lønsum
Oprindeligt indgik kapitalkravene i det videre arbejde med
kravsspecifikation for eliten. Dette arbejde er imidlertid sat på pause
grundet den nuværende situation.
Det er absolut nødvendigt for klubberne, at der gives en
dispensation fra de nugældende krav. Dette vil specielt blive et
problem mod sæson 2021-2022, idet der på det tidspunkt foretages
måling ud fra regnskaber indsendt ultimo 2020.
Udvalget var enige om at give denne dispensation, men samtidig
også om at understrege, at klubbernes opmærksomhed skal
fastholdes på den ansvarlige ledelse og på bestyrelsesansvaret i
den sammenhæng.
Udvalget drøftede endvidere scenariet omkring potentielle
konkurser og trækninger i den kommende sæson. Herunder
muligheden for at undlade at fylde op i denne situation.
Beslutning:
• De nuværende kapitalkrav sættes ud af kraft gældende
for sæson 2020-2021.
• Senest 1. november skal der vedtages retningslinjer
gældende fra 1. juli 2021.
• Indstillingen kommer fra den gruppe, der arbejder med
kravsspecifikation for eliten.
• Endelig beslutning om manglende opfyldning af hold
ved konkurs/trækning fra 1. juli og frem, træffes på
førstkommende møde

Punkt 2

Indstilling til nedsættelse af deltagergebyr for den kommende
sæson
DF-H indstillede, at deltagergebyret for den kommende sæson
nedsættes med 50 %, samt at opkrævningen sker i flere rater.
PB orienterede om DHF’s mulige økonomiske scenarier samt om
at DHF også skal forsøge at hjælpe breddeklubberne. På den
baggrund er DHF – på nuværende tidspunkt – ikke indstillet på at
nedsætte deltagergebyret. En potentiel beslutning om nedsættelse
af deltagergebyret kan kun træffes af DHF’s bestyrelse.

Derimod er DHF indstillet på at dele betalingen af deltagergebyr og
dommerrejsepulje op i rater.
Beslutning:
• Potentiel beslutning om nedsættelse af
deltagergebyret til den kommende sæson kan ikke
træffes på nuværende tidspunkt
• FS og TC laver et oplæg til fordeling af raterne for hhv.
deltagerbetaling og dommerrejsepulje

Punkt 3

Omkostningsreduktion for klubberne
KJ nævnte, at alle spillets parter må medvirke til at hjælpe
klubberne i denne situation. Han fandt, at der må forhandlinger til
for at hjælpe klubberne med en reduktion af udgifterne, når et stort
indtægtstab er uundgåeligt.
PB gav tilsagn om at DHF også i den kommende sæson vil dække
merudgiften til observatørernes aflønning (ca. 350 t. kr.). Beløbet
må dog fra sæson 2021-2022 indgå i den samlede
dommerrejsepulje.

Punkt 4

Scenarier for afslutning på sæsonen
TC orienterede om videomøder afholdt med klubberne i de 4
rækker i går. Han kunne oplyse følgende:
•
•

•
•

75 % af klubberne ønsker ikke at fuldføre grundspillet, hvis
der ikke afvikles slutspil / kval.spil (med tilskuere).
Hvis der alene gennemføres det resterende grundpsil, vil
der være mange ligegyldige kampe. Og kampe, hvor det
ene holds motivation for at spille, er så begrænset, at
kampene ikke rummer den nødvendige fairness.
Klubberne kan klare sig med 14 dages forberedelse, hvis
der bliver åbnet for træning igen fra d. 13. april.
Klubberne forholder sig afventende overfor regeringens
udmelding i relation til at kende status på turneringen

Beslutning:
• Der afholdes møde i Prof. udvalget dagen efter
regeringens udmelding – eller senest d. 20. april, kl. 10
• På dette møde skal træffes beslutning om hvorvidt
turneringen fortsættes – og i givet fald hvordan
• Såfremt turneringen skal stoppes på dette tidspunkt,
skal der træffes endelig beslutning om hvordan dette
sker.
• Et oplæg til konsekvenserne af afslutning af
turneringen skal komme fra DHF’s administration
Punkt 5

Indstilling fra EDU om projekt dommerlandstræner
Punktet blev udsat.

Sager til orientering/drøftelse
Punkt 6

Meddelelser fra:

a. Formand
b. Administration
c. Divisionsforeningen
Der var ingen meddelelser.
Punkt 7

Evt.
Intet.
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