Brøndby den 27. maj 2020

Referat af (ekstraordinært) bestyrelsesmøde nr. 8 2019-2020
(virtuelt møde)
Mandag d. 18. maj 2020, kl. 17.00
Deltagere: Per Bertelsen (PB), Anker Nielsen (ANI), Kent Nicolajsen (KN), Betina Lyng-

Bjerre (BLB), Jan Kampman (JK), Ove Leegaard (OL), Mogens Mulle Johansen (MMJ),
Troels Hansen (TH),Michael Svendsen (MS), Michael Sahl-Hansen (MSH), Kasper
Jørgensen (KJ), Morten Stig Christensen (MOC), Henrik M. Jacobsen (HMJ) og Frank
Smith (FS)
Der var afbud fra Allan Enevoldsen

Dagsorden
Sager til beslutning
Punkt 1

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde

Bestyrelsen var indkaldt ekstraordinært med det formål at træffe
beslutning om rammerne for afholdelse af det indkaldte ekstraordinære
repræsentantskabsmøde i Kolding d. 25. maj.
Forinden havde bestyrelsen fået tilsendt et notat fra DIF’s jurist.
Bestyrelsen blev efter modtagelsen af notatet fra DIF, orienteret om at
der i situationen er tale om nødret i juridisk forstand. FS oplyste, at
dette er afstemt med DHF’s juridiske rådgivere.
Bestyrelsen noterede sig dette.
Det fremgik af notatet, at i nødretssituationer såsom corona situationen
og forsamlingsforbuddet, kan forbundene på trods af ordlyden i lovene,
afholde nødvendige repræsentantskabsmøder enten virtuelt, fysisk
forsamlet med kun den nødvendige kreds af delegerede eller et miks
af disse to muligheder.
FS nævnte, at det for samtlige eliteklubber og for DHF er af afgørende
betydning, at der snarest muligt kan foreligge en endelig beslutning om
nedlukningen af turneringen og de afledte konsekvenser.

På den baggrund traf bestyrelsen følgende
Beslutning:

•

•
•

Repræsentantskabsmødet gennemføres i Kolding som et fysisk
møde, hvor JHF, FHF, HRØ, Divisionsforeningen Håndbold og
Håndboldspillerforeningen kan møde med hver en
repræsentant. Hertil kommer DHF’s formand, næstformand,
økonomiansvarlig samt BRUD-ansvarlig.
Bestyrelsen foreslår Jens Bertel Rasmussen valgt som dirigent
Det ekstraordinære repræsentantskabsmøde kan herefter
gennemføres med 10 personer samlet

•

Yderligere information om rammerne for mødet udsendes
onsdag

.
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