Brøndby den 7. juli 2020

Referat BRUD-møde nr. 5 2019/2020
Mandag d. 29. juni 2020 kl. 17.00-18:00 via Teams
Deltagere:

Betina Lyng Bjerre, Tina Fensdal, Heidi Zacho Daugaard, Martin
Færch, Benny Nielsen, Anders Fredsgaard, Thomas Rich og
Lene Karsbæk (referent)

Sager til orientering/drøftelse
1.

Referat fra sidst
Ingen kommentarer.

2. Årets håndboldforening
Tæt løb, bruge det til PR/branding ifm. opstarten på ny sæson. LK hører Morten
Henriksen ad ift. mulige kampe, hvor vi kan overrække prisen.
Offentliggørelse og overrækkelse afventer en nærmere plan, som afstemmes
med kommunikation, kommerciel afdeling og Morten Henriksen.
3. Task-force Covid 19
Opdatering fra TU v/AF. En bekymring fra BRUD om vi tilsidesætter den viden vi
har omkring børn og unges motivation og presser dem ved en komprimeret
opstart med både niveaustævner, foreningernes opstartsstævner? Der skal nås
meget efter sommer også i skole, konfirmationer, fester mv, og vi skal passe på
at det at håndbolden måske fylder for meget, ikke får nogle til helt at vælge
håndbolden fra.
Opdatering fra UU v/BN – står foran en stor opgave ift. at få plads i kalenderen til
de kurser, der er blevet aflyst tom 31/8. Vejlemøde 30-31/10, BHS 6-7/11 i
Brøndby. Kort orientering om test i UU af online-formatet som foregår i
samarbejde mellem FHF, JHF og A4C – testforløb som kører indtil 31/8.
DU v/TR – godt med, glade for at komme i gang igen med træningskampe, lidt
presset af opstartsmøder og mødeaktivitet. Styr på regeltest.
4. Opdatering ift. efterskolesamarbejdet
BLB – svært ved at komme igennem til ESF dels grundet nedlukning og derefter
en for dem hektisk og travl periode med opstart, materiale klart til præsentation
fra DHF og aftaler på turnering, uddannelse og dommer.
Henvendelse fra DGI vedr. formen og indholdet af samarbejdet med ESF. Det er
bekræftet og præciseret overfor DGI, at der ikke er ændringer i forhold til
fordelingen mellem stævner og turnering – med henvisning til den interne aftale
mellem DGI og DHF.

Opstartsmøde 27/8 på BGI, hvor vi skal promovere vores
produkter/samarbejdsaftale. (evt. også rep. fra ungefaggruppen TF og/eller
Martin Bønløkke deltager).
Kommunikation ud til kreds- og distriktskontorer inden opstart – LK
5. Opdatering fra bestyrelsesmøde 17/6 LK
6. Tilbagemelding fra faggrupperne
1. Børnefaggruppen: Møde 1/7 - indslusningsstævner
2. Ungefaggruppe: Ungesymposium – tilsvarende BHS evt. med Senior.
”Breddeseminar” med fokus på turneringsprodukt, med deltagelse
fra BRUD, TU og involverede politikere. Brug for at vi alle kommer til
at løbe i samme retning. Ungefokus – unge og ungsenior i
Håndboldens Dag. Anderledes år med afvikling af rep.møder rundt
om i landet, hvilket betyder at medlemmer kan løbende skiftes ud
over de næste 3 mdr. Henstilles til at der hurtigst muligt udpeges
medlemmer til faggrupper. BLB tager kontakt til de 3 formænd.
3. Seniorfaggruppen: Opbrudstid kva stop fra medlemmer, MF stopper
som formand men fortsætter som medlem. Forankring med eks. 5-aside, håndboldfitness og diabetessamarbejde i DHF efter BDFL,
hvordan kan vi sikre det? Inddrage særlige kompetencer/
”eksperter” i faggruppen ift. indsats/strategi.
7. Mødekalender
20.08
Teams
03.10
Fysisk – opstart med spisning og hygge – optakt til ny sæson evt. med
nye medlemmer.
29.10.
Teams – (her er der uddannelsesmøde i Vejle den 30/10, hvor det
måske kunne være relevant for BRUD/faggrupperne at deltage?)
19.11.
Teams
20.1.
Fysisk
24.2.
Teams
31.3.
Teams
28.4.
Fysisk
8. Evt.



Husk status på Nye Spilformer til orientering fra BRUD til
faggrupper/udvalg og adm. - LK
AF følger op på om aftalen om turneringsfri på Håndboldens Dag den 9/1
– ligger tilsyneladende fuldt program.

Med venlig hilsen
Dansk Håndbold Forbund
Lene Karsbæk
Udviklingschef

