
 

Brøndby d. 23. april 2020 
  
  
Referat af møde nr. 7 2019-2020 i Udvalget for Professionel 
Håndbold, mandag d. 20. 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 Forslag til betaling af deltagergebyr og dommerrejse pulje i 

rater   
 Der forelå et forslag om fordeling af deltagergebyr og 

dommerrejsepulje til betaling i 4 rater, hhv. AUG, OKT, JAN og 
MAR.  

 
 Beslutning: 

• Modellen blev vedtaget 
• Såfremt turneringen først starter i løbet af september, 

kan raterne tilsvarende forskydes 
 
 
Punkt 2 Kontraktregistrering – lønsumsskema i resten af denne sæson   

Der forelå en indstilling om at den tidligere beslutning om at 
kapital- og lønsumskrav ikke skal gælde i sæson 2020-2021, 
følges op af en dispensation gældende fra nu, om at kravene 
tilsvarende bortfalder i resten af denne sæson.  
Der var enighed om at lønsumsskema ikke længere skal 
indsendes, da det ikke aktivt anvendes for nærværende.  
Registreringsgebyret skal nedsættes med 30 %, idet det anslås, at 
økonomiafdelingens arbejdsopgave i forbindelse med registrering, 
udgør 30 %. 
 
Beslutning: 

• Der dispenseres fra Ligareglementets bestemmelser 
om kapitalkrav og lønsumsregistrering fra og med d.d. 

• Der skal derfor ikke længere indsendes lønsumsskema 
• Registreringsgebyret nedsættes fra 1.783 kr. til 1.248 

kr. 
• Fra og med sæson 2021-2022 skal der atter være krav 

til egenkapital og lønsum (vedtages i efteråret 2020) 
 
Punkt 3 Henvendelse fra EH Aalborg, Nordsjælland Håndbold og 

Odder Håndbold 
 Der er modtaget en fælles henvendelse fra klubberne med en 

opfordring til udvalget om at omgøre beslutningen om nedrykning 
fra ligaer og 1. div. for de hold, der havde en matematisk chance 
for at klare frisag. 

 Et enigt udvalg var af den opfattelse, at alle forhold er blevet belyst 
i forbindelse med den trufne beslutning. Henvendelsen har ikke 
bragt nye oplysninger frem. 

 



 

 Beslutning: 
• Udvalget fastholdt den trufne beslutning.  
• FS formidler beslutningen.  

 
 
Sager til orientering/drøftelse 
 
Punkt 4 Turneringskalender 2020-2021 
 Udvalget drøftede den nuværende situation. EHF har flyttet Final4 

til december måned.  
 Der afholdes møde mellem EHF og IHF i dag. EHF afholder en 

række møder d. 23. april, hvorefter der formentlig kommer en 
korrigeret turneringskalender.   

 
Punkt 5 Orientering om forhandling med dommerne 
 Der er afholdt et indledende møde. Der er aftalt nyt møde i nær 

fremtid. 
 
Punkt 6 Meddelelser fra: 

a. Formand 
PB orienterede om den af DHF nedsatte task force, der     
arbejder med opstart af den nye sæson samt aktiviteter hen 
over sommeren.  
 

b. Administration 
  Intet. 
 

c. Divisionsforeningen 
Intet. 

 
 
Punkt 7 Evt.  
    Der afholdes nyt møde d. 27. april 2020, kl. 8. FS indkalder. 
 
  
Referatet godkendt: 
 
       
Per Bertelsen  Poul Madsbjerg         Kasper Jørgensen       
 
 
     _________________ 
Mogens Mulle J.                Lars Peter Hermansen    Jan Kampman     
 
 


