Brøndby d. 18. december 2020

Referat af møde nr. 3 2020-2021 i Udvalget for Professionel
Håndbold, fredag d. 18. december 2020, kl. 11.30 på Teams
Deltagere: Per Bertelsen (PB), Mogens Mulle Johansen (MMJ), Jan Kampman (JK),
Jan Larsen (JL), Lars Peter Hermansen (LPH), Kasper Jørgensen (KJ), Thomas
Christensen (TC), Morten Stig Christensen (MOC) og Frank Smith (FS).

Dagsorden
Sager til beslutning
Punkt 1

Negativ egenkapital
Udvalget har i forbindelse med Corona krisen tidligere truffet
beslutning om at dispensere fra en række kapitalkrav, herunder
indsendelse af lønsumsskema i forbindelse med den løbende
kontraktregistrering.
Beslutningen blev truffet i forbindelse med en forventning om at
klubberne ville få svære betingelser med at leve op til de normalt
gældende kapital krav.
I forbindelse med den årlige indsendelse af årsrapporterne for
selskaberne, er nogle få blevet placeret på den sorte liste som en
følge af negativ egenkapital.
Klubberne har haft den opfattelse, at denne konsekvens også var
en del af de besluttede og midlertidige dispensationer fra
kapitalkravene.
Efter en god drøftelse af dette traf udvalget følgende beslutning:
•
•

Punkt 2

Der dispenseres fra bestemmelsen i Ligareglementets §
153 b) om placering på listen over klubber, der ikke kan
tegne kontrakt i tilfælde af negativ egenkapital
Der skal træffes beslutning om fremtidens kapitalkrav
gældende fra sæson 2021-2022 på møde inden
udgangen af 1. kvartal 2021

Kampprogrammet i 1. divisionerne
Med baggrund i det g.d. afholdte klubmøde for 1. divisions
klubberne, drøftede udvalget den aktuelle situation.
Der var enighed om, at den besluttede Corona protokol fortsat står
ved magt og skal efterleves.
Ligeledes var der enighed om, at 1. divisionerne ikke er en del af
testsystemet, hvorfor der med baggrund i de fremkomne
argumenter på klubmøderne, blev truffet følgende beslutning;
•
•
•
•

Kampene fra og med 19. december til og med 10. januar
kan omplaceres til afvikling senest 1. marts.
Omplacering er kun et tilbud.
En omplacering kræver enighed mellem de to klubber.
Dette kan medføre, at nogle kampe må afvikles som
hverdagskampe.

•
•
•
•
•

Turneringen i 1. division forlænges således at sidste
runde flyttes fra uge 12 til uge 15.
De sidste 6 runder af turneringen flyttes i henhold hertil
Ændret turneringskalender vil blive fremsendt snarest.
Giver ændring af terminerne anledning til problemer
med rådighed over egen hal, må alternativt spillested
findes.
Konsekvenserne for op- og nedspil besluttes senere
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