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Fyns Håndbold Forbunds udvalg og adminsitration 

 

  

 
              Formand        Økomoniansvarlig   Næstformand                     Formand                             Formand        Formand Uddannelse         Formand Børne- og  
     Forretningsudvalg        Forretningsudvalg Forretningsudvalg    Turneringsudvalg             Dommerudvalg        og talentcenterudvalg          Ungdomsudvalg 

Mogens Mulle Johansen         Torben Christensen Niels Kildelund      Bjarne Knudsen       Per Rasmussen           Carsten Jensen                     Brian Salomonsen 

Bestyrelse og udvalgsmedlemmer 

Turneringsudvalg 

 
John Kruse 

 
Ninna Hansen 

 
Morten Ziemann  

 
Jesper Nørgaard 

Dommerudvalg 

 
Michael Dahl-Lassen  

 
Henrik Damgaard

 
Alex Jeppesen 

 
Ulrich Andreasen 

 
Dennis Lassen 

 
Claus Ulrik Nielsen 

Uddannelse 

 
Mike Rytter 

 

Talentcenter 

 
Lise Rosenfeldt 

Laursen 

 

Børne- og 

Ungdomsudvalg 

 
Rikke Stendahl 

 
Gitte Egholm 

 
Anne Hegerslund 

 
Camilla Svendsen 

 
Martin Bønløkke 

 

Brian Andreasen 

 

 

 

 

 

 

Administration 

 
Brian Nielsen  

 

 
Peder Rasmussen 

 

  
Mette S. Kongegaard 

 
Morten W. Kronborg 

 
Christian Pedersen 

 
Simone Larsen 
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DAGSORDEN  
 

1.  Valg af dirigent 

 

2.   Beretninger 

Formanden 

Børne- og Ungdomsudvalget 

Uddannelses- og Talentcenterudvalget 

Turneringsudvalget 

Dommerudvalget 

 

3.  Regnskab 

Økonomichefen fremlægger det reviderede regnskab til 

godkendelse samt budget til orientering 

 

4.   Indkomne forslag 

 

5.  Valg 

  

6. Eventuelt 
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FORMANDENS BERETNING       

Efter repræsentantskabsmødet den 31. august 2020 har forretningsudvalget været konstitueret 

således: 

Formand:        Mogens Mulle Johansen 

Økonomiansvarlig:    Torben Christensen 

Næstformand: Niels Kildelund 

 

Guldnål udleveret i årets løb    
Ingen 

 

Sølvnål udleveret i årets løb 

Mogens Henriksen – Stige HK 

Foreningsændringer 

Thurø IF – Udmeldt  

 

Medlemstal  

År Antal spillere Antal foreninger 

2021 10.523 77 

2020 10.702 78 

2019 10.688 79 

2018 10.640 81 

2017 10.186 83 

2016 10.452 84 

2015 10.663 86 

2014 10.790 91 

2013 11.368 90 

2012 11.417 91 

2011 11.535 90 

2010 11.255 92 

2009 12.630 92 

2008 11.844 93 

2007 12.573 93 
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DHF-udvalg 
Følgende fynboer har i den forløbne sæson haft tillidshverv i DHF: 

Bestyrelse Mogens Mulle Johansen 

Udvalget for professionel håndbold Mogens Mulle Johansen 

Turneringsudvalget Bjarne Knudsen 

Uddannelsesudvalget Lise Rosenfeldt Laursen 

Eliteudvalget Carsten Jensen  

Dommerudvalg, bredde Ulrich Overgaard Andreasen 

Beach Handball udvalget 

John Kruse (formand) 

Morten Ziemann 

Ulrich Overgaard Andreasen 

 
 

Tøj og materialesponsor Beach Handball & Ungdomspokal 

 

 

Talent- og udviklingscenter Tøj- og materialesponsor 

 

 

  

 

 

Dommersponsor Arrangementssponsor 
 

 

 

 

Tøjleverandør dommere og udviklere Tryksager, pokaler og medaljer 
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Årets gang 
 

Året startede som så mange tidligere år. Men så kom Pandemien og alt stoppede. Det har også 

betydet, at der næsten ikke blev spillet turneringshåndbold i sæson 2020/2021. Nogle få runder i 

seniorrækkerne, og så blev alt nedlukket med det resultat, at op/nedrykninger blev aflyst. Børne- og 

ungdomsspillerne fik dog lov at spille lidt længere tid. 

Dette har også haft stor betydning for FHF`s økonomi, Torben vil senere gennemgå, hvor slemt det 

gik. 

Som det blev nævnt sidste år, har der været planer om strukturændringer i Dansk Håndbold. Jeg 

troede, at det var sat på pause, indtil vi igen kunne mødes fysisk. 

Men lørdag d. 5. juni var der indkaldt til møde, hvor det kom frem, at et flertal udenom FHF 

indstillede, at Danmark skal deles op i 4 regioner. Dette forslag afliver FHF som selvstændigt 

forbund. Det er endnu ikke vedtaget i DHF, men det er utrolig vigtigt, at så mange foreninger 

som muligt møder frem på vort Repræsentantskabsmøde, så vi kan drøfte, hvad og hvordan 

forholder vi os til det forslag. 

Antallet af medlemmer faldt lidt i denne sæson, men den store udfordring kommer, når I skal til at 

tilmelde til den kommende turnering. Vi er meget spændt på antallet af hold til den kommende 

sæson. 

Vi er heldigvis blevet positivt overrasket over opbakningen og tilmeldingerne til Ullerslev Budcentral 

Beach Handball tour 2021 hvor der har været tilmeldt ca. 540 hold.  

Der skal lyde en stor ros til alle foreninger og foreningsledere for den gejst I har vist gennem denne 

meget udfordrende sæson – hvor vi ufrivilligt har været væk fra hallerne og sporten generelt – men 

det er flot, hvordan I kæmper med udfordringerne og er med til at sikre, at vi også når hverdagen 

vender tilbage, kan tilbyde håndbold i alle ender og kanter af Fyn.  

Vi opjusterede i starten af 2020 bemandingen på kontoret, og nogle af de nye områder vi har sat 

stor fokus på, er b.la. at hjælpe jer med at finde nye dommere, dels så vi kan få flere til at hjælpe 

med at dømme kampene. Vi er også i gang med at planlægge et fremstød for håndbolden og 

dommergerningen, som vi vil være klar med i forbindelse med studiestarten efter sommerferien, her 

håber vi, at vi både kan finde nye emner til dommergerningen, ledere til foreningerne og ikke mindst 

nye spillere blandt alle dem der skal studere rundt om på Fyn. 

DHF, DIF og DGI har arbejdet sammen og påvirket politikerne, så meget som muligt, og langsomt er 

foreningerne kommet i gang igen med træningen, dog underlagt nogle restriktioner, så vi 

forhåbentlig minimerer antallet af smitte tilfælde blandt vore spillere. 

I FHF bakker vi op om de henstillinger, der er kommet fra Folketing og Forbund, og så håber vi på, 

at vi kan afvikle en næsten normal turnering i den kommende sæson. 
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Elitehåndbold på Fyn 

Elitehåndbolden, dvs. liga og 1. div., fik lov til at starte op før alle andre hold, men har også været 

underlagt regler om antal tilskuere og krav til afvikling af kampene. Lad os håbe på, at situationen 

normaliseres inden længe, så alle vore interesserede tilskuere i den kommende sæson kan nyde 

håndbolden live i hallerne.  

Et kæmpestort TILLYKKE til Odense Håndbold, som vandt både Mesterskab og Pokaltitlen. 

GOG er i øjeblikket ved at spille kampene om bronzemedaljerne, og så mangler de FINAL4 om 

pokaltitlen for sæson 2020/2021.  

GOG ønskes også TILLYKKE med pokaltitlen for sæson 2019/2020. 

Afslutning 

Jeg vil her gerne TAKKE alle, der har bidraget til, at HÅNDBOLD trods problemerne har haft et 

fornuftigt år på Fyn. Nu må vi vænne os til den nye virkelighed, som vi skal agere i. 

Tusind TAK til de mange frivillige, der trods de stramme regler har startet træningen op i 

foreningerne, både virtuelt, udendørs og her de seneste måneder også indendørs. 

Jeg vil her opfordre alle foreningerne til at deltage i FHF`s Repræsentantskabsmøde mandag d. 

21. juni på Hotel Scandic. Det er her I kan gøre jeres indflydelse gældende og få svar på evt. 

spørgsmål.  

Vi vil selvfølgelig invitere DHF´s formand og andre ledere fra DHF, så de kan få lejlighed til at 

forklare, hvorfor de mener FHF skal nedlægges, som selvstændigt forbund. 

Afslutningsvis en meget stor TAK til vore ansatte i FHF for jeres store og positive indsats i yder 

dagligt for håndbolden på Fyn, og for jeres måde at tackle Corona situationen på. 

Tak for indsatsen til alle. 

Mogens Mulle Johansen 

Formand 
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Børne og ungdomsudvalget 

 
Trods af en sæson præget af covid-19, så 

var tilmeldingen til børnestævnerne i 

oktober, november og december ikke 

mærket af dette, når der sammenlignes 

med sæsonen året før, hvilket var 

fantastisk at opleve.  

Og igen i år blev der, som det kan ses på 

billedet, til stævnet i december for U-5 – U-

8, U-9 og U-10 sendt nissehuer ud til 

arrangørklubberne, med stor succes. 

 

 

Stævnerne i anden halv-sæson – januar, februar og marts blev desværre helt aflyst pga. covid-19, 

hvorfor der ikke at noget nyt at berette for den periode. 

Der blev gennemført en ekstra omgang ONLINE BTU træner kurser i februar og marts måned, med 

fem moduler, som også havde en fornuftig tilmelding, til trods for nedlukning m.v. 

Der blev også, som et nyt tiltag, i maj og juni måned inviteret til stævner på græs eller i sand for de 

mindste, men desværre ikke med den store opbakning og tilmelding til dette, hvilket der kan være 

mange grunde til. 

Til den kommende sæson og for at få hjulpet klubberne i gang, så hurtigt så mulig, så vil der 

allerede i slutningen af august blive afviklet det første af to ekstra børnestævner for de mindste. 

Ligeledes vil der være en ekstra weekend med nivauspil for både børne- og ungdomsholdene.  

Børne- og ungdomsudvalget blev ved det seneste udvalgsmøde, den 31. maj enige om, at udvalget 

skal synliggøres noget mere, og vil derfor gerne komme ud til foreningerne. Tanken er en ”Bus-on-

tour” hvor et par stykker fra udvalget sammen med formand Brian Salomonsen og Mette 

Kongegaard fra Administrationen, vil komme ud til de foreninger som ønsker et besøg. Her kan der 

luftes ideer og forslag til udvalget, til den kommende sæson. Samt hvad har foreningen brug for fra 

udvalget og administrationen. 

Til sidst skal der lyde en stor tak til alle de foreninger, der gang på gang står klar til at afholde vores 

stævner. Uden jer var det ikke muligt at have så mange hold i gang. Så en kæmpestor tak for et 

godt samarbejde, endnu engang. 

 

Brian Salomonsen 

Formand. 
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Tak til vores sponsorer som også i en Coronatid 

fastholder deres støtte til Fynsk håndbold. 

 Husk at tænke på dem, når I vælger jeres leverandører 

 

Tøj og materialesponsor Hoved- og titelsponsor Ungdomspokal 

 

 

Talent- og udviklingscenter 

 

 

  

 

 

Dommersponsor Arrangementssponsor 

 

 

 

 

Tøjleverandør dommere og udviklere Tryksager, pokaler og medaljer 
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Uddannelse- og Talentcenterudvalget 

Talentcenter 
Talentcenteret nåede lige at starte op, og vi havde indbudt både drenge og piger til den nye sæson 

– desværre nåede pigerne kun 1 træning, medens drengene aldrig kom i gang.  

Der er sendt information ud til jer, om at vi vil lave en ”opsamling” for de spillere hvis sæson i 

talentcenteret blev aflyst, ligesom vi starter op med nye årgange efter sommerferien.  

Vi glæder os til, at vi forhåbentlig får alle jeres talenter at se i denne sæson i Ryslinge – vi er i hvert 

fald klar til at byde dem velkommen.  

Udviklingscenter 
Har været helt aflyst i sæsonen, og derfor har vi ikke haft aktiviteter for hverken drenge eller piger i 

udviklingscenteret.  

De nye årgange for sæson 2021/2022 starter op i januar 2022 – så håber vi det hele er normaliseret 

på det tidspunkt.  

Der skal lyde en meget stor tak til alle de trænere og fysioterapeuter, der har været en del af Talent- 

og Udviklingscenteret i denne sæson, det er dejligt at I bakker op om- og hjælper med at udvikle de 

fynske håndboldtalenter - Tak for jeres indsats.  

 

Carsten Langager Jensen 

Formand for Talent- og Udviklingscenterudvalget 

 

Uddannelsesudvalget 

2020 har været en særdeles udfordrende sæson hvad angår uddannelse, da vores fysiske 

tilstedeværelse har været lukket grundet Covid-19. 

Sæsonen blev i stedet året, hvor vi stiftede bekendtskab med onlinekurser. Vi er glade og stolte 

over, den succes vores onlineundervisning har været i den forgangne sæson. Vi har haft en række 

kurser alene i FHF, men også haft samarbejde med vores søsterforbund i Jylland om nogle af 

kurserne.  

Mere end 1.200 deltagere har været med på vores onlinerejse, det er vi meget glade for – og tak til 

jer trænere for at tage så godt imod de nye tiltag.  

Onlineundervisning vil fortsat være en del af vores planer for den kommende sæson, men der skal 

ikke være nogen tvivl om, at vi også glæder os til at byde jer velkommen til fysiske kurser igen.  

Vi er ved at planlægge den kommende sæsons aktiviteter, og ud over onlinekurser, og enkelte 

kurser som vi kender dem med fysisk fremmøde er vores plan, at vi til denne sæson vil tilbyde 

kurser på jeres hjemmebane – for- og I jeres forening med fysisk fremmøde – Kan dette have jeres 

interesse, så kontakt allerede nu kontoret. 

 

Ole Bruun Andersen 

Formand for Uddannelse- og talentcenterudvalget 
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Comfort tours udviklings- og talentcenter 

Vi glæder os til at byde jer velkommen igen 
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Turneringsudvalget 
 

Kort sagt – al turnering 2020/2021 blev, som I selvfølgelig alle ved, annulleret med alt hvad det 

betyder!! 

Det giver ingen mening at skrive noget om, hvad der kunne være sket turneringsmæssigt, det er 

mere vigtigt at kikke fremad og arbejde på at være godt forberedte på sæsonen 2021/2022. 

Planlægningen er for længst startet op og det er vigtigt at I følger med på ugecirkulærerne, her vi I 

opleve at vi i år tilbyder trænings / opvarmnings-turneringer for seniorhold blandt meget andet. 

Turneringstilbudene vil ligne de tilbud I kender fra de foregående år, men vi vil fortsat arbejde på at 

søsætte nye tiltag til gavn for håndbolden på Fyn. Det er vigtigt at understrege at I som klubber altid 

kan henvende jer til TU med forslag til nye tiltag. Vi har også stadig planer om at tilbyde 

områdemøder (når vi nu får lov til det!), så vi kan mødes og debattere håndbolden på Fyn.  

Også i den kommende sæson samarbejder FHF med HRØ omkring Ungdomsdivisionerne 

formentlig ud fra samme koncept som i turneringen 19/20. 

Jeg vil afslutningsvis takke de fynske klubber for samarbejdet i disse for Håndbolden så svære tider 

og krydser fingre for at vi får en helt ”normal” sæson 2021/2022. 

 

Bjarne Knudsen 

Formand for turneringsudvalget 

 

Tak til vores sponsorer 
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Dommerudvalget 

Når jeg ser tilbage på 2020/21 sæsonen, så vil jeg ikke håbe det nogensinde gentager sig.  

Corona pandemien har ødelagt meget mere i sportsverdenen end vi aner. Motion, socialt og ikke 

mindst økonomisk, har været de store tabere i dette spil. Tænk på alle de forældre og 

bedsteforældre, som ikke har kunnet komme i hallerne og se deres små talenter, eller komme af 

med deres mishagsytringer over for dommerne, og mange spørgsmål melder sig, b.la..  

Får vi samme antal hold og spillere tilbage? 

Får vi vores dommere i gang igen?   

Vi har forsøgt at holde dommerne ajour, med 4 teams møder.  Jeg har i skrivende stund fået 5 

tilkendegivelser om karriere stop fra dommere til næste sæson.  

I efteråret 20 nåede vi stort set ikke at komme på banen, inden det igen blev afbrudt. Derfor er der 

heller ikke meget at berette fra vores udviklere eller kampe med ros eller ris.  

Vi har i lighed med den aflyste turnering, sat alt op og nedrykning af dommere på pause, så alle 

starter hvor vi sluttede.  

Vi har fuld fokus på at øge antallet af dommere til den kommende sæson, og har allerede projekter i 

gang i enkelte foreninger, og har ligeledes planer klar for endnu flere tiltag – herunder både den 

normale dommeruddannelse, og desuden også rekruttering af ”lokaldommere”, personer som 

dømmer kortbanekampe i egen hal, så de ikke skal så langt omkring. Har I lyst til at hjælpe med at 

finde flere dommere, så kontakt endelig administrationen eller dommerudvalget. 

Vi har fået tilladelse til at afholde vores Beach turnering i Assens, Kerteminde og Nyborg, som 

forhåbentligt kommer til at forløbe tilfredsstillende. 

Jeg vil på trods af omstændighederne, gerne takke klubberne og dommerne for vores gode dialoger 

og samarbejde 

Vi ses snart i hallerne til trænings- og turneringskampe 

 

Per Rasmussen 

Formand for dommerudvalget 
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Regnskab 2020 

Resultatet på årets regnskab viser et underskud på 393 tkr mod et budgetteret overskud på 

56 ktr. 

  

Her følger uddybning af udvalgte afvigelser, de væsentligste afvigelser, vil desuden 

blive uddybet i den mundtlige beretning til mødet.  

REGNSKAB: 

Turneringsindtægter: 

Flytning af kampe: 

Vi har generelt fået færre turneringsindtægter i 2020 end budgetteret. Covid-19 aflysninger er den 

væsentligste årsag til de manglende indtægter.  

Vi har et stort fald i indtægterne ved børnestævnerne, da en række stævner er blevet aflyst i 2020, 

det samme er gældende vedr. vores variable indtægter, disse er naturligt faldet i takt med at vores 

aktiviteter er blevet aflyst.  

Andre indtægter: 

Sponsorindtægter: 

Vores indtægter på sponsorsiden er faldet i 2020, vi har ikke fået færre sponsorer, tværtimod har vi 

oplevet at vores sponsorer og samarbejdspartnere er meget trofaste Corona til trods. De manglende 

indtægter skyldes de mange aflyste arrangementer og turneringer.  

Arrangementer/Events: 

Beach Handball: 

Blev aflyst i 2020, så vi fik ingen indtægter, medens der var udgifter selv om stævnerne blev aflyst. 

  

Ungdomspokalturneringen: 

Vi aflyste turneringen inden kampene kom i gang med kampene, og besluttede derfor ikke at sende 

opkrævning til tilmeldte hold.  

Ærø puljen: 

Nettotal. Viser mindre indtægt end budgetteret.  

Administration: 

Der kan konstateres et lille fald i personaleomkostninger i forhold til budget, medens der er brugt 

flere penge på IT, hvilket skyldes nedbrud af elementer, som har krævet udskiftning, samt 

nyanskaffelser af computer. Vi har modtaget lønkompensation for hjemsendte medarbejdere, dette 

beløb er inkluderet i personaleudgiften. 

Ellers er afvigelserne primært omkring inventar og telefoni / netværk. 
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Møder og repræsentation: 

Generelt færre møder end forventet.  

 

Talent- og udviklingscenter: 

Færre aktiviteter end forventet.  

 

Bestyrelse og Udvalg: 

Samlet en mindre udgift end budgetteret. 

 

BALANCE: 

Aktiver: 

Tilgodehavender foreninger: 

Beløbet er højere end i 2019, hvilket primært skyldes at meget er faktureret i december 2020. 

Beløbene er alle blevet indbetalt i 2021. 

 

Passiver: 

Dommerpuljen: 

Saldoen afviger meget fra 2019, men i dette beløb er de dommerpenge der skal tilbagebetales til 

foreningerne grundet Covid-19 aflyst seniorturnering. Disse beløb fratrækkes faktura i forbindelse 

med opkrævning for 1. halvsæson af sæson 2021/2022.  

Tallet er en status pr. 31.12, da dommerregnskabet opgøres pr. 30. juni.  

Feriepengeforpligtigelser: 

Grundet den nye ferielov, er feriepengeforpligtigelsen ikke længere gældende, i stedet er der anført 

hensatte feriepenge jf. ny ferielov.  

 

Regnskabet er godkendt og underskrevet den revideret den 8.6.2021 

 

 

Torben Christensen 

Økonomiansvarlig 
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Regnskab 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indtægter Regnskab 2020 Budget 2020 Regnskab 2019

Turneringsindtægter  

Klubgebyr inkl. holdfællesskaber -182.000 -210.000 -192.258

Startgebyr -1.382.052 -1.386.458 -1.308.243

Deltagergebyr, stævner -283.015 -513.750 -364.600

Flytning af kampe -24.714 -51.371 -34.992

Trukne hold -3.794 -14.940 -13.050

Indberetninger -30.625 -55.540 -41.704

Bøder vedr. turneringsafvikling -10.900 -15.500 -20.690

Manglende udfyldelse af holdkort -2.000 -12.500 -11.500

Bøder vedr. manglende dommere -122.500 -75.000 -84.500

Afbud til stævner og kampe -38.619 -86.270 -92.211

Dispensationer -45.250 -43.750 -43.500

Protester 0 -3.798 -5.263

Holdlicens til DHF /(FHF andel) -25.295 -28.117 -24.174

Landspokalturnering -17.285 -18.750 -17.850

Turneringsindtægter i alt -2.168.049 -2.515.744 -2.254.534

Andre indtægter

Div. salg 0 -900 -2.100

Renteindtægter og gebyrer -16.526 -23.000 -18.625

Sponsorindtægter -13.376 -129.125 -69.106

Andre indtægter i alt -29.902 -153.025 -89.831

Indtægter i alt -2.197.951 -2.668.769 -2.344.365

Arrangementer / Events

Udlån af materialer -500 -8.200 -2.000

Årets breddeforening 4.218 2.500 5.000

Niveaustævner 0 -3.680 -6.674

Beach Handball - Netto 28.468 -52.255 -23.389

Ungdomspokalturnering -3.328 -25.040 -34.053

Arrangementer / Events i alt 28.859 -86.675 -61.116
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Udgifter Regnskab 2020 Budget 2020 Regnskab 2019

Turneringsudgifter

Kontingent DHF, Bropulje og forsikringer DIF 57.205 0 4.991

Medaljer, overrækkelser og øvrige turneringsudg. 33.736 40.130 35.348

U-5 - U-10 stævner 40.488 77.975 34.478

Holdtilm.  HRØ, JHF, DHF 89.750 109.100 105.400

*Turneringsudgifter i alt 221.179 227.205 180.217

Ærø puljen Regnskab 2020 Budget 2020 Regnskab 2019

*Ærø puljen - Netto -32.036 -49.025 -28.380

Administration

Personaleudgifter / Inkl. konsulentudg. 1.911.938 2.025.240 1.788.582

Feriepengeforpligtigelser inkl. indefrossede 19.076 0 4.809

Kontorets drift inkl. møder 51.551 59.500 30.039

IT udgifter 57.142 35.000 54.873

Fælles IT udgifter med DHF 129.925 122.000 94.606

Porto inkl. afgifter og frankeringsmaskine 18.869 20.000 21.664

Telefoni 57.950 44.600 57.570

Kopimaskine og kontorartikler 49.085 50.500 50.836

Inventar 29.547 4.000 15.739

Dommeradministration -214.000 -214.000 -214.000

Gebyrer lønsystem, bank m.m.. 15.248 13.800 23.193

*Administration i alt 2.126.331 2.160.640 1.927.910

*Møder og repræsentation

Rep. Møder, repræsentation m.m. 85.657 96.500 81.726

*Talent- og udviklingscentre

Talentcenter 46.680 83.423 83.187

Udviklingscentre 15.354 27.840 26.325

*Kurser

Kurser -39.936 -47.460 -3.271

*Børne- og Ungeaktiviteter

Børne- og ungdomsarrangementer 1.238 3.112 6.193

*Bestyrelse og udvalg

Bestyrelse og forretningsudvalg 71.456 69.470 72.055

Turneringsudvalg 17.611 23.198 27.547

Dommerudvalg 5.010 19.859 14.525

Børne- og ungdomsudvalg 10.329 14.928 11.755

Uddannelse- og Talentcenterudvalg 4.104 2.088 13.886

De Unge Halse 1.800 6.964 2.877

Events og udviklingsprojekter 18.627 13.472 14.271

Fællesudgifter - alle udvalg 8.930 46.500 30.170

Bestyrelse og udvalg i alt 137.865 196.479 187.085

*Udgifter (Netto) i alt 2.562.331 2.698.714 2.460.994

Årets Resultat (underskud) 393.239 -56.730 55.513
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A K T I V E R 2020 2019

Danske Bank 941.148 195.035

Tilgodeh. foreninger   454.338 224.647

Periodeafgrænsningsposter 0 17.000

Værdipapirer - kursværdi 906.183 912.486

A K T I V E R    I A L T 2.301.670 1.349.168

P A S S I V E R 2020 2019

Dommerpulje, saldo 319.898 -151.556

Skyldig A-skat 195.327 35.548

Skyldig AM-bidrag / ATP 49.942 11.572

Hensatte feriepenge (Ny ferielov) 161.054 49.175

Diverse kreditorer 809.519 145.263

Feriepengeforpligtelser 0 93.695

Egenkapital 765.930 1.165.471

P A S S I V E R    I A L T 2.301.670 1.349.168

Kapitalforklaring

Egenkapital primo 1.165.471 1.215.011

Regulering primosaldo egenkapital 0 8.689

Kursregulering -6.302 -2.715

Årets resultat -393.239 -55.513

Egenkapital ultimo 765.930 1.165.471

Forpligtigelser

Leasing m.v.. (restforpligtigelse kopimaskine - 12  md.) 24.075 48.150

Kasse-, bank- og værdipapirbeholdning er afstemt og konstateret til stede.

Regnskabet udtrykker efter vores opfattelse et retvisende billede af årets aktiviteter 

og den økonomiske stilling på statusdagen.

Odense, den 08.06.2021

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2020

Revisorpåtegning

Foranstående årsregnskab er gennemgået efter foreviste bilag på grundlag af den af FHF foretagne 

løbende bogføring og opstillede regnskab.
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Ungdomspokalturnering  

  

  

  
Hoved- og titelsponsor: 
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Budget 2021 

 

 

 

 

 

Indtægter Budget 2021 Regnskab 2020

Turneringsindtægter  

Klubgebyr inkl. holdfællesskaber -204.000 -182.000

Startgebyr -700.500 -1.382.052

Deltagergebyr, stævner -287.300 -283.015

Flytning af kampe -24.459 -24.714

Trukne hold -7.360 -3.794

Indberetninger -27.770 -30.625

Bøder vedr. turneringsafvikling -7.750 -10.900

Manglende udfyldelse af holdkort -6.250 -2.000

Bøder vedr. manglende dommere -56.250 -122.500

Afbud til stævner og kampe -41.370 -38.619

Covid-19 stævner og turnering -138.500

Dispensationer -30.625 -45.250

Protester -1.783 0

Holdlicens til DHF /(FHF andel) -20.228 -25.295

Landspokalturnering -17.850 -17.285

Turneringsindtægter i alt -1.571.994 -2.168.049

Andre indtægter

Div. salg -900 0

Renteindtægter og gebyrer -23.000 -16.526

Sponsorindtægter -129.125 -13.376

Andre indtægter i alt -153.025 -29.902

Indtægter i alt -1.725.019 -2.197.951

Arrangementer / Events

Udlån af materialer -2.600 -500

Årets breddeforening 2.500 4.218

Niveaustævner -3.680 0

Beach Handball - Netto -52.415 28.468

Ungdomspokalturnering -25.120 -3.328

Arrangementer / Events i alt -81.315 28.859
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Udgifter Budget 2021 Regnskab 2020

Turneringsudgifter

Kontingent DHF, Bropulje og forsikringer DIF 0 57.205

Medaljer, overrækkelser og øvrige turneringsudg. 10.940 33.736

Arrangørrefusion, stævner 20.580

U-5 - U-10 stævner 11.600 40.488

Holdtilm.  HRØ, JHF, DHF 109.100 89.750

Turneringsudgifter i alt 152.220 221.179

Ærø puljen Budget 2021 Regnskab 2020

Ærø puljen - Netto -24.513 -32.036

Administration

Personaleudgifter / inkl. konsulent 1.848.730 2.029.544

Feriepengeforpligtigelser 0 -92.722

Feriepengeforpligtigelser, indefrossede (funktion.) 0 111.798

Refusioner -117.606

Kontorets drift inkl. møder 56.785 51.551

EDB udgifter 35.000 57.142

Fælles IT udgifter med DHF 143.524 129.925

Porto inkl. afgifter og frankeringsmaskine 15.000 18.869

Telefoni 44.600 57.950

Kopimaskine og kontorartikler 48.400 49.085

Inventar 4.000 29.547

Dommeradministration -214.000 -214.000

Gebyrer lønsystem, bank m.m.. 13.800 15.248

Administration i alt 1.995.839 2.126.331

Møder og repræsentation

Rep. Møder, repræsentation m.m. 44.000 85.657

TC aktiviteter

Talent- og udviklingscenter 110.274 62.034

Kurser

Kurser -31.747 -39.936

Børne- og Ungeaktiviteter

Børne- og ungdomsarrangementer 4.000 1.238

Bestyrelse og udvalg

Bestyrelse og forretningsudvalg 53.458 71.456

Turneringsudvalg 22.943 17.611

Dommerudvalg 19.578 5.010

Børne- og ungdomsudvalg 14.736 10.329

Uddannelse- og Talentcenterudvalg 2.064 4.104

De Unge Halse 6.894 1.800

Events og udviklingsprojekter 13.416 18.627

Fællesudgifter - alle udvalg 44.328 8.930

Bestyrelse og udvalg i alt 177.416 137.865

Udgifter i alt 2.427.490 2.562.331

Årets resultat 621.156 393.239
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Beach Handball Tour 2021 
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Indkomne forslag 
 

Forslag til ændring af FHFs love 

Ingen forslag 
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Indkomne forslag 
 

Forslag til propositioner 

1. Forslag fra GOG 

Begrænsning i antal hold fjernes i U-15 rækken. 

Det foreslås, at loftet over antal hold i U-15 rækkerne fjernes, så holdene placeres i de rækker, 
hvor de spillemæssigt hører hjemme, både til fordel for dem – og ikke mindst, de hold de evt. 
møder i underliggende rækker, hvor kampene bliver meget ulige. 
Følgende tekst slettes i propositionerne 

”En klub kan kun være repræsenteret med 1 hold i U-15 1. division i 1. halvsæson samt U-15 1. 

div A i 2. halvsæson” 

 

2. Forslag fra GOG 

Begrænsning i antal hold fjernes i U-13 rækken. 

Det foreslås, at loftet over antal hold i U-13 rækkerne fjernes, så holdene placeres i de rækker, 
hvor de spillemæssigt hører hjemme, både til fordel for dem – og ikke mindst, de hold de evt. 
møder i underliggende rækker, hvor kampene bliver meget ulige. 
Følgende tekst slettes i propositionerne 

”En klub kan kun være repræsenteret med 1 hold i U-13 AA” 

 

3. Forslag fra GOG 

Begrænsning i antal hold fjernes i U-11 rækken. 

Det foreslås, at loftet over antal hold i U-11 rækkerne fjernes, så holdene placeres i de rækker, 
hvor de spillemæssigt hører hjemme, både til fordel for dem – og ikke mindst, de hold de evt. 
møder i underliggende rækker, hvor kampene bliver meget ulige. 
Følgende tekst slettes i propositionerne 

”En klub kan kun være repræsenteret med 1 hold i U-11 AA” 

4. Forslag fra FHF 

Mulighed for at øge antal hold i Fynsserie og serie 1. 

Det ønskes mulighed for at øge antal hold i Fynsserie og serie 1 til sæson 2021/2022. Der er 
åbnet for at søge om nedrykning fra 3. division såvel som Fynsserien. 

For at sikre, at vi ikke bliver nødt til at tvangsnedrykke hold fra Fynserie og serie 1, ønsker 
turneringsudvalget har have mulighed for at øge antallet til mere end 12, alene hvis der kommer 
ekstra nedrykkere inden sæsonstart. 
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Valg:  

UDVALG NAVN STATUS 

Forretningsudvalget 

  

  

Næstformand Niels Kildelund Villig til genvalg 

Økonomiansvarlig Torben Christensen Villig til genvalg 

Bestyrelsen 

  

  

Uddannelse- og Talentcenter Carsten Jensen Villig til genvalg 

Dommerudvalg Per Rasmussen Villig til genvalg 

Børne- og Ungdomsudvalg 

  

  

  

  

Martin Bønløkke Villig til genvalg 

Brian Andreasen Ønsker ikke genvalg 

Gitte Egholm Villig til genvalg 

 Uddannelse- og Talentcenter 

  

  

 Lise Rosenfeldt Laursen Villig til genvalg 

 Ole Bruun Andersen Villig til genvalg 

Turneringsudvalg 

  

  

  
John Kruse Villig til genvalg 

Ninna Hansen Villig til genvalg 

Dommerudvalg 

  

  

  

  

Henrik Damgaard Villig til genvalg 

Ulrich Andreasen Ønsker ikke genvalg 

Claus Ulrik Nielsen Villig til genvalg 

Revisorer  

  

  

 
Allan Lund Villig til genvalg 

Kurt Poulsen Villig til genvalg 
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Nye dommere 
– skal vi også hjælpe med at finde dommere hos jer! 

 

 

 

  

Lokaldommere 

- Dømmer kun jeres kampe i jeres hal  

- Dømmer kun kortbanekampe 

- Påsættes af FHF 

o Kan de ikke dømme, kommer en anden 

dommer 

- Bestemmer selv hvornår de kan dømme 

- Dommeren får samme afregning som andre 

dommere 

- Vi uddanner dem i foreningen  

- Støttes af lokal dommerambassadør  

- Lokaldommere tæller med i dommerregnskabet 

for jeres forening 

 
Få mere 

Information: 
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Tak til vores sponsorer, som også i en Coronatid 

fastholder deres støtte til Fynsk håndbold. 

 Husk at tænke på dem, når I vælger jeres leverandører 

 

Tøj og materialesponsor Beach Handball og Ungdomspokal 

 

 

Talent- og udviklingscenter Tøj- og materialesponsor 

 

 

  

 

Dommersponsor Arrangementssponsor 

 

 

 

 

Tøjleverandør dommere og udviklere Tryksager, pokaler og medaljer 
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Fyns Håndbold Forbund 

Repræsentantskabsmøde 2022 
 

Mandag den 2. maj 2022 

 

Sæt allerede nu x i kalenderen  


