
 

Brøndby den 21. november 2020 
 
Referat af bestyrelsesmøde nr. 3 2020-2021 
 
Lørdag d. 14. november 2020, kl. 9 – virtuelt via Teams 
 
Deltagere:  Per Bertelsen (PB), Jan Kampman (JK), Anker Nielsen (ANI), Kent 
Nicolajsen (KN), Allan Enevoldsen (AE), Henrik G. Larson (HGL), Betina Lyng-Bjerre 
(BLB), 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), Morten Henriksen (MH), Lene Karsbæk (LK), Katrine Munch 
Bechgaard (KMB), Per Lauritsen (PL)  og Frank Smith (FS) 
  
Dagsorden   
 
Sager til beslutning 
PB indledte mødet med at byde Henrik G. Larson velkommen som nyt medlem af 
bestyrelsen. 
 
Punkt 1 Indstilling om holdfællesskaber ved Morten Henriksen og 

Lene Karsbæk   
 MH og LK gennemgik indstillingen, der var delt i 3 dele. 
 Han startede med en konstatering af, at 25 % af al U-15 

hold, er organiseret i holdfællesskaber. 
 En del holdfællesskaber er lavet af reel nød. Disse skal 

hjælpes. 
 Den vigtigste faktor er at fastholde spillerne. Og at skabe 

de bedste udviklingsmuligheder. 
  
 1. En ansøgning om holdfællesskab fra U-15 og ned, skal 

der en udviklingskonsulent ind over arbejdet for at sikre. 
Godkendelse sker for en sæson ad gangen 

 
 2. Holdfællesskaber kan ikke kun finde sted for de øverst 

rangerende hold i årgangen. Kan implementeres fra den 
kommende sæson. 

 
 3. Holdfællesskaberne for U-17 og U-19 er en lidt broget 

skare bestående af såvel elitært betingede som mere 
breddefunderede fællesskaber.  

 Der foreslås her nedsat en arbejdsgruppe på tværs af 
administrative (landsholds- og udviklingsafdeling0+) og 
politiske lag (EU, TU og BRUD) til at komme med en 
indstilling på dette punkt. Kommissoriet bør indeholde et 
element af licens for disse årgange. 

  
  
 



 

Beslutning: 
• FU udpeger 2 bestyrelsesmedlemmer, der indgår i 

en arbejdsgruppe, der skal arbejde videre med 
indstillingen, hvorfor punktet udsættes til det 
kommende bestyrelsesmøde, hvor justeret 
indstilling forelægges til beslutning. 

 
Punkt 2  Indstilling fra BRUD om pilotprojekt for studiebyer og 

genrekruttering af ung seniorer   
 BLB gennemgik indstillingen og motiverede forslaget om et 

pilotprojekt.  
 Projektet er en hjælp til studiebyerne. 
 
 Der var fuld opbakning til projektet.  
 
 Projektet ønskes finansieret af de klausulerede midler. 
 
 Beslutning: 

• Projektet blev vedtaget med finansiering på 500 t. 
kr.  af de klausulerede midler til breddeidræt under 
DHF 

• Projektet starter med Aarhus 
• Hvis projektet ønskes udvidet til andre byer, må der 

fremsendes en indstilling til bestyrelsen herom. Til 
kommende projekter må der søges 
tilskud/medfinansiering fra f.eks. DIF, Norda-fonden 
m.fl. 
 

 
Punkt 3 Kommunikationspolitik ved Katrine Munch Bechgaard   
 KMB forelagde indstilling om kommunikationspolitik.  
 Hun understregede, at en kommunikationspolitik er overordnede 

retningslinjer. Hun opfordrede hele håndbold Danmark til at 
være med på disse retningslinjer. 

 
 Stort ros til oplægget. 
  
 Beslutning: 

• Bestyrelsen godkendte den fremlagte 
kommunikationspolitik 

• Såvel JHF, FHF som HRØ ønskede også at være 
omfattet af politikken, idet der dog skal aftales en 
implementeringsplan og en uddannelse af 
personale og politikere 

 
Sager til orientering/drøftelse 
 
Punkt 4 Status på projekter/ klausulerede midler   
 PL gennemgik listen. 



 

 
Projekt tilbage til København er afsluttet for 3 uger siden. 
Økonomisk afslutning sker ultimo november. 

 Indsatsen har resulteret i ca. 2000 nye medlemmer. Desuden er 
de københavnske foreninger blevet bedre til at tale sammen i 
netværk.  

 
 Projekt revision af børnetræneruddannelsen er i fuld gang med 

en plan for både afvikling og forbrug af midler. 
 
 Kommunikationsplan for ændring i børnehåndbolden er lavet for 

nogen tid siden, men er ikke udført endnu. Man er nu færdig 
med et holdningsbrev. Kommunikationsplanen skal nu ændres 
som en følge af at behovene er ændret, siden den blev 
udarbejdet. 

 
 Indkøbte Trille og Trolle har været brugt begrænset som en 

følge af Covid-19. 
 
 Nogle af de bevilgede midler vil formentlig ikke blive benyttet i 

år.  
  
 
Punkt 5 Budgetopfølgning Q 3     

Covid-19’s negative indvirkning vil formentlig først kunne 
afspejles i 2021 grundet mange aflyste aktiviteter og dermed 
sparede udgifter.  
 
PL gennemgik det udsendte kvartalsregnskab.  
Resultatet er primært som en følge dels af manglende 
indtægter og dels af manglende afholdte omkostninger, ligesom 
kurserne på værdipapirer hele tiden svinger. Sparet 
mødeaktivitet er en også væsentlig faktor.  

 
Til beslutning: 
 
Punkt 6 Budget 2021      
 ANI nævnte, at vores egenkapital er forberedt til at kunne 

håndtere de forventede underskud dels fra det forelagte budget 
for 2021 og dels for overslagsårene 2022 og 2023. 

 
 PL gennemgik det udsendte notat til det foreliggende 

budgetforslag. 
 
 ØU foreslår, at der ikke fjernes nogle af de planlagte aktiviteter.    
 
 Beslutning: 

• Budget 2021 blev vedtaget uden ændringer 
 
 



 

Sager til orientering   
 
Punkt 7 Skriftlige meddelelser fra   

a. Formand 
VM forventes gennemført i Egypten januar 2021. 
Kort orientering om status på EURO 2020.  
 

b. Administration   
Evaluering af udviklingskonsulentordningen skal nu 
påbegyndes. Der var tilsagn fra formændene for JHF, FHF 
og HRØ om at ville deltage i dette arbejde. 
 

c. Divisionsforeningen Håndbold 
KJ omtalte en problemstilling med U-19 spilleres deltagelse 
på ligahold og lavere. Drøftes på kommende møde i 
Udvalget for Professionel Håndbold. 
 

d. Håndbold Spiller Foreningen 
Intet. 

 
Punkt 8 Evt.  

ANI oplyste, at DIF afholder sit årsmøde d. 8. maj 2021, hvor 
der bl.a. skal være valg af ny formand.  
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