
 

Brøndby den 22. juni 2020 
 
Referat af bestyrelsesmøde nr. 9 2019-2020 
 
Onsdag d. 17. juni 2020, kl. 16.00 på Trinity Hotel, Gl. Færgevej 30, 
7000 Fredericia 
 
Deltagere:  Per Bertelsen (PB), Jan Kampman (JK), Anker Nielsen (ANI), Kent 
Nicolajsen (KN), Allan Enevoldsen (AE), Ove Leegaard (OL), Mogens Mulle Johansen 
(MMJ), Troels Hansen (TH), Michael Svendsen (MS),  Kasper Jørgensen (KJ), Morten 
Stig Christensen (MOC), Henrik M. Jacobsen (HMJ), Lene Karsbæk (LK) og Morten 
Henriksen (MH) og Frank Smith (FS) 
Afbud fra Betina Lyng-Bjerre, Michael Sahl-Hansen og Katrine Munch-Bechgaard 
 
Dagsorden   
   

  Sager til beslutning 
 
Punkt 1 Underskrift af referater af bestyrelsesmøder nr. 6 d. 7. 

marts, nr. 7 d. 11. maj og nr. 8 d. 18. maj 2020   
 Referaterne blev underskrevet 
 
Punkt 2 Indstilling vedr. Lykkeliga / Rikke Nielsen  
 Indstilling om støtte var fremlagt som en følge af det mundtlige 

tilsagn på mødet d. 7. marts til Rikke Nielsen om tilskud til løn 
på 500 t. kr. årligt i 3 år  

 
 Beslutning: 

• Indstillingen blev vedtaget. 
• Finansieringen af beløbet sker af de klausulerede 

midler til breddeamatøridræt under DHF 
• Der udarbejdes en kontrakt mellem Lykkeliga /Rikke 

Nielsen og DHF 
 
Punkt 3 Kommunikationsstrategi ved Katrine Munch Bechgaard   
 Punktet udgik grundet afbud. 
 
Punkt 4 Boldstørrelser i turneringskampe 
 Der kommer et nyt boldregulativ fra IHF, grundet lancering af en 

ny harpiksfri bold fra Molten.  
 Moltens harpiksfri bold har ikke samme størrelse som de bolde, 

som vi anvender i dag fra andre leverandører.  
 
 Beslutning: 

• Bestyrelsen fastholdt, at vi i Danmark anvender de 
boldstørrelser, der tidligere er besluttet – og som 
fremgår af Turneringsreglementet. 

• Denne beslutning formidles til hele håndbold 
Danmark  

 



 

Punkt 4 a + 7 Anbefalinger for opstarten 2020-2021, herunder status på 
Task Force 

 LK gennemgik en præsentation af status på COVID-19 / Task 
Force. Præsentationen vedhæftes (til bestyrelsen). 

 
 Der er stort fokus på den gode opstart.  
 Anbefalingerne er godkendt i gruppen og lagt på hjemmesiden. 
 
 MH gav baggrunden for at der har været efterspurgt nogle bud 

fra eksperter. Måske har vi generelt startet forkert op også 
tidligere år.  

 
 PB ønskede bestyrelsens tilkendegivelse af om vores melding 

skal være at vi anbefaler, at alle følger anbefalingerne – eller om 
man skal sætte en konkret deadline for hvornår man må spille 
træningskampe m.v. 

 
 Der var enighed om at holde fast i de anbefalinger, der ligger nu. 

Der skal ikke sættes specifikke deadlines. 
 Der er således herefter ikke nogen eksplicitte datoer angivet, 

herunder for hvornår man kan få dommere til træningskampe 
m.v.  

  
LK udsender info herom til de 3 administrationschefer i morgen 
(torsdag). 

 
 I hallerne er det forsamlingsforbuddets grænser, der sætter 

rammerne for antallet af tilskuere til træningsdelen og stævner i 
opstarten.  

 
 MOC orienterede om, at der af regeringen er afsat 200 mio kr. til 

sommerarrangementer. Disse midler kan klubberne søge en del 
af. Dette skal oplyses til vores foreninger.  

 
 HMJ oplyste, at der er iværksat et forsøg til at afdække, hvordan 

man kan udnytte kapaciteten i 3 forskellige haller i Danmark. 
Dette skal medføre en rapport til DIF.  

 
 ANI nævnte, at økonomigruppen har foreslået, at der ud fra et 

brandinghensyn bør at allokeres nogle midler fra de 
klausulerede midler til at nedsætte holdgebyrer og 
tilmeldingsgebyr til kursus. 

 
 PB nævnte, at også Eliteklubberne har bedt om reduktioner af 

udgifter for 4 mio kr. – om end disse midler i givet fald skal tages 
fra driften. 

 
 KJ oplyste, at DF-H havde forståelse for at DHF har flere 

kasser. Samt at man ligeledes har stor forståelse for at bredden 
kan mangle midler.  

 



 

 Økonomigruppen må arbejde videre med spørgsmålet, så der 
kan fremlægges en samlet indstilling til bestyrelsen på det 
næste møde.  

 
Sager til orientering/drøftelse  
 
Punkt 5 Optagelse af SHEA som ny forening   
 DHF har modtaget en henvendelse fra DIF, idet man her har 

modtaget en anmodning fra SHEA om optagelse som ny 
forening i DIF. Det er umiddelbart DIF’s opfattelse, at foreningen 
kun er for nogle udvalgte – og ikke en åben forening for alle. 

 De nu reviderede vedtægter opfylder de almindelige betingelser 
for at kunne blive godkendt. 

 
 På den baggrund blev spørgsmålet forelagt bestyrelsen. 
 
 Efter en drøftelse af sagen, herunder talentudviklingsmiljøer, var 

bestyrelsen enige om, der ikke er noget til hinder for at optage 
SHEA som ny forening.  

 
 MOC orienterer DIF om bestyrelsens drøftelse. 
 
 
Punkt 6 Økonomi – gennemgang af årsregnskab   
 ANI gennemgik revisionsprotokollat og årsregnskab, herunder 

de væsentlige afvigelser fra budget.  
 Der er budgetteret med et underskud på 2.8 mio kr., hvor 

resultat endte med et overskud på 3 mio kr.  
 Bestyrelsen var godt tilfreds med regnskabet.  
 
Punkt 7 Status på Task Force 
 Behandlet under punkt 4 a. 
 
Punkt 8 Indlæg fra Morten Henriksen og Lene Karsbæk om 

(præsentation vedhæftet til bestyrelsen) 
a. Det gode børnemiljø (LK) 

Alle skal kende værdier, holdninger og den viden, som god 
børnehåndbold er baseret på.  
Viden indhentes hos TD, SDU (Louise Kamuk), CUR (Søren 
Østergaard) 
 

b. Talentstrategi – status (MH) 
Beslutning om en etbenet (tidlig selektion af de unge til fuldt 
arbejde i forbund) eller en tobenet (klub og forbund supplerer 
hinanden) strategi. 
Vi arbejder lige nu med den tobenede strategi.  
Den enkelte udøver skal være i centrum, ligesom der skal 
tages højde for den kultur og det miljø, vi er i. 
Visionen er at vi i Danmark i fællesskab vil skabe verdens 
bedste talentudvikling indenfor håndboldsporten. 

 



 

c. Uddannelse (LK) 
            Delstrategier: Børn, unge og uddannelse 
            Der skal være sammenhæng på tværs 
 
            Ønske fra UU om en ændring af strategien for udvalget. 
   

Enighed om at det er vigtigt med en rød tråd gennem hele 
uddannelsesdelen, idet uddannelse er vejen til at sikre både 
rekrutteringen og fastholdensen. 

  
 

d. Holdfællesskaber – muligheder (LK) 
Gennemgang af 5 forskellige muligheder, jf. en tidligere 
foretaget undersøgelse. 
Drøftelse af baggrunden og anvendelsen 
Kan holdfællesskaber kortlægges? 
Emnet tages op efter sommerferien, hvor der forelægges en 
indstilling til bestyrelsen. 
 

Punkt 9 Status på verserende klagesager, herunder drøftelse af 
fremtidige ændringer af lovene 

 FS orienterede om at skriftvekslingen mellem de klagende 
parter og DHF nu er afsluttet. Det må formodes, at der foreligger 
afgørelser fra DIF i løbet af de kommende 14 dage.  
       
Desuden nævnte FS kort de områder i lovene, hvor der bør 
foretages justering på det kommende repræsentantskabsmøde. 
Drøftes på næstkommende bestyrelsesmøde. 
 
Bestyrelsen var enige om, at dispensationen til 70-års 
aldersgrænsen ikke skal foreslås forlænget. 

  
 
Punkt 10 Godkendelse af referater   

a. EU 19. maj 2020. 
b. BRUD 27. april 2020 
c. DU 23. april 2020 
d. ORKO 2. april 2020 
e. UU 13. maj 2020 
Der var ingen bemærkninger til referaterne. 

 
Punkt 11  Meddelelser fra 

a. Formand 
Beach EM vil ved et dansk arrangement kunne se ud til at 
resultere i et betydeligt underskud. Der afholdes møde i den 
kommende uge med en potentiel arrangør by. Her vil evt. 
den beach-ansvarlige fra EHF deltage.  
Kravene til værtsnationen er højere end til et indendørs EM. 
ANI er formand for Beach-ORKO.   
 



 

PB spurgte til status på et oplæg til elitestrategi vedr. 
landshold. 
MH oplyste, at der kommer et oplæg på det kommende 
bestyrelsesmøde efter sommerferien.  
 

b. Administration 
FS: 
FS orienterede om en modtaget henvendelse fra det 
cypriotiske håndboldforbund, der har anmodet DHF om at 
forhindre et dansk hold i at deltage i en håndboldturnering på 
Nordcypern. Nordcypern tilhører den tyrkisk besatte del af 
Cypern og er ikke en del af hverken EHF eller IHF. 
Den danske klub har dog allerede besluttet at trække sig 
grundet Covid-19, hvilket er meddelt det cypriotiske forbund. 
 
HMJ: 
Hjemsendelse af medarbejdere forlænges til 3.8., hvor 
hverdagen normaliseres. 
Stor ros til landsholdsspillerne og til HSF for det specielle 
samarbejde der har været i Corona perioden. 
 
MOC: 
HMJ og MOC har gennemført samtaler med alle 
afdelingsledere for at se, om der var ting, der kunne gøres 
på en anden og bedre måde. 
Skal evalueres med en ekstern indlægsholder. 
 
Lodtrækning EURO 2020 for damer live transmitteres 
torsdag d. 18. juni, kl. 11. 
 
Det er stadig et udgangspunkt, at EM i december skal 
afholdes som et fælles mesterskab.  
 
Der har været lodtrækning til HA EM, hvor DK er kommet i 
pulje med Nordmakedonien, Finland og Schweiz.  
Færøerne har henvendt sig til DHF for at finde ud af, om 
man kan gennemføre nogle fælles kval. kampe. Færøerne 
har stadig ikke en godkendt hal.  
 
Møde med DIF om immaterielle rettigheder i relation til 
sponsorer i DIF og vores landsholdsspillere. 
 
IHF har indbudt til ”Week of handball” med start d. 12. juli. 
 
IHF har indkaldt til Womens Developement. Tina Fensdal 
har repræsenteret DK på dette virtuelle møde. 
 

Håndbold er ikke en del af BDFL’s 3. fase. Der skal være en 
dialog med DGI om hvorledes man nu forholder sig til fælles 
produkter. Og hvor man skal drøfte en fremtidig fælles 
platform.  



 

 
Styregruppemøde afholdes efter sommerferien. Projektet 
slutter til nytår.  
 
Er i gang med høring om DIF’s støttestruktur.  
 
Interessetal fra Gallup er netop modtaget. Meget positive tal 
for dansk håndbold.  

 
 

 
c. Divisionsforeningen Håndbold 

Intet. 
 

d. Håndbold Spiller Foreningen 
Intet. 

 
Punkt 12 Evt.  

MMJ efterspurgte en snak om fordeling af konsulenttimer i 
opstart perioden. LK nævnte, at der ikke er noget 
modsætningsforhold mellem DHF-opgaver og opfyldelse af den 
lokale kvote. 
Det primære er den gode opstart af foreningerne.  
 
TH spurgte om en bestyrelsestur til januar.  
Der er tidligere truffet beslutning om at der IKKE tages en 
bestyrelsestur, idet man lægger fokus på damerne i december. 
 
TH spurgte om status på strukturdebatten.  
Der var enighed om, at strukturprocessen fortsætter efter 
sommerferien. 
Der vil dog ikke komme noget forslag til behandling på 
repræsentantskabsmødet d. 5. september. 
 
LK gav en kort status på samarbejdet med efterskolerne. Der er 
her stort fokus på medlemsregistrering. 
 
Der er ved at blive fundet en samarbejdspartner til at lave det 
tekniske arbejde med ”Håndbold passet”. 

   
FS 


