
 

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆRT 
REPRÆSENTANTSKABSMØDE 

 
I 
 

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 
 
 

Dansk Håndbold Forbunds bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinært 
repræsentantskabsmøde i Dansk Håndbold Forbund, mandag den 22. marts 
2021, kl. 19.30. 
 
Repræsentantskabsmødet afholdes som et virtuelt møde på Teams. Link til det 
virtuelle møde og øvrige praktiske oplysninger vil blive fremsendt til 
repræsentanterne snarest muligt. 
 

Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent 
 
Bestyrelsen foreslår advokat Henrik Bartels valgt som dirigent. 
 
2. Afstemning om annullering af sæsonen    
 
Bestyrelsen stiller – efter indstilling fra turneringsudvalget – forslag om, at 
samtlige breddeturneringer fra såvel seniorer fra 2. division og ned samt al 
ungdom, skal annulleres.  
 
En annullering af turneringen vil have den konsekvens, at turneringen betragtes 
som ikke spillet. Der vil derfor ikke være op- og nedrykkere fra nogen række. 
 
Denne beslutning kan alene træffes af DHF’s øverste organ – 
repræsentantskabet. 
 
Efter DHF’s love § 12 træffer repræsentantskabet som udgangspunkt afgørelse 
ved simpelt stemmeflertal, idet stemmer ikke kan afgives ved fuldmagt.  
 
Det fremgår endvidere af bestemmelsen, at der til gennemførelse af ændringer i 
love for DHF kræves, at mindst 2/3 af de tilstedeværende repræsentanter 
stemmer for. 
 
Efter DHF’s love § 17 kan der ikke ske ændringer i Ligareglementet, 
turneringsreglement og propositioner for turneringer under en løbende turnering 
med virkning for denne.  
 
Det er derfor DHF’s bestyrelses opfattelse, at forslag til annullering af sæsonen er 
af så væsentlig karakter, at det skal sidestilles med en ændring af DHF’s love.  
 
Det er på baggrund heraf samt i forlængelse af DHF’s love § 17 bestyrelsens 
opfattelse, at de forhold der er til behandling ifølge dagsordenen alene kan 
besluttes såfremt 2/3 af de deltagende repræsentanter stemmer for forslaget.   
 



 

Turneringsudvalget kan alene træffe beslutning om at afslutte turneringen – og da 
på baggrund af stillingen i de enkelte rækker på afslutningstidspunktet.  
 
Bestyrelsen er enige med Turneringsudvalget i, at det ikke anses for sandsynligt, 
at det bliver muligt at gennemføre turneringen i indeværende sæson. Ligeledes er 
bestyrelsen enige med Turneringsudvalget i, at det anses for usportsligt at 
gennemføre oprykninger og nedrykninger, idet nogle hold har spillet 4-6 kampe 
og nogle hold alene har spillet 2 kampe. Op- og nedrykninger vil på den baggrund 
ske på et meget tilfældigt grundlag. 
  
Bestyrelsen anbefaler repræsentantskabets medlemmer at stemme for en 
annullering af sæsonen med følgende annullering af op- og nedrykninger. 
 
Såfremt der ikke kan opnås mindst 2/3 af de afgivne stemmer til forslaget, vil 
turneringen efter bestyrelsens opfattelse blive afsluttet med ordinære op- og 
nedrykninger på baggrund af de aktuelle stillinger.  
 
 
3.  Eventuelt 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Dansk Håndbold Forbund 
 
 
Per Bertelsen 
Formand 
 


