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Velkomst 

Fyns Håndbold Forbunds formand Mogens Mulle Johansen bød velkommen til repræsentanter fra 

foreningerne, gæster og en speciel velkomst til æresmedlem Bent Thaisen samt Fyens 

Stiftstidende.  

 

1.  Valg af dirigent 
Mulle foreslog Jacob Schjern Andersen, som blev valgt uden modkandidater. 

Jacob konstaterede at mødet var korrekt indkaldt og dermed lovligt.  

Der var 27 fremmødte foreninger og i alt 60 stemmeberettiget inkl. FHF bestyrelse til mødet. 

 

2.   Beretninger 
Formanden:  

Mogens Mulle startede med at nævne en indkaldelse han havde fået til et møde den 5. juni, som 

han blev meget overrasket over. Et møde med overskriften Struktur, og der var ingen dagsorden til 

mødet. Men det ville han vende tilbage til senere. 

Mange foreninger har været aktive under nedlukningen. Kreative træninger. Møder og samvær 

online. Det er helt fantastisk med de mange opslag. Denne store opbakning til Beach, som var tæt 

på rekord i tilmelding. En stor indsats i foreningerne rundt omkring. 

Men det bliver spændende med tilmeldingen efter sommerferien. Især ved seniorholdene. 

Uddannelser har været i høj kvalitet. Hele 1200 har været igennem onlinekurser under nedlukningen, 

med stor hjælp og samarbejde med Steen Kaj og Ole Bruun. 

Og indtil DHF selv kan matche det de kan tilbyde ved A4C, så må vi gerne benytte et samarbejde 

med dem. 

Børnene har manglet fællesskabet og der er gjort et stort arbejde i foreningerne. 

Tilbage til første punkt, om mødet den 5. juni – Mulle ville gerne have tilsendt en dagsorden, forud 

for mødet, men det kunne han ikke få. Tilbagemeldingen var blot, at der kun et punkt var – Struktur. 

Mulle fortalte herefter om mødet den 5. juni, hvor han var indkaldt til møde i DHF omhandlende 

strukturen, her fik han at vide, at der var planer om en principbeslutning om ny struktur for 

håndbolden, som indebar at Fyn blev sammenlagt med kreds 7 og 8. FHF var forud for mødet ikke 

blevet orienteret om indholdet, og der var heller ikke på Mulles opfordring sendt dagsorden ud for 

mødet.  

Jacob – Vi tager kommentarer nu, frem for under evt.  

 

Syberg – GOG: 

Hvad er visionen med nedlægningen af FHF? Det er en magtkamp med den sammenlægning.  

Jeg kan ikke finde meningen med det. Hvis dette er en magtkamp, så får de kamp til deres hår! 

Jeg kalder dem De Mystiske Mænd. De Unge Halse gør f.eks. et fantastisk stykke arbejde.  

Der er masser af frivillige folk der gerne vil være med og hjælpe i foreningerne. Men gøres kredsene 

Større så falder folkene fra. v 

De store kredse har ikke engang kendskab til deres egen Formand.  

De Mystiske Mænd ved intet om Centralisering.  

De får kamp til deres hår! 

 

 

Peter Kolle, Højby: 

DHF, hvad er deres argumenter? Kan de bare nedlægges FHF? 

Skal vi ligge og kører til Møgeltønder om søndagen med vores ungdomshold?  
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Højby er meget imod denne sammenlægning/nedlægning af FHF.  

Vi kender jo personerne i FHF. Vi får den hjælp vi skal have. 

Jeg tror ikke på det her!  

Skal vi så ikke kåre fynsmestre mere?? Det lokale forsvinder ved sammenlægning. 

Jeg håber vi står sammen her på Fyn. Vi er nødt til at have en afstemning om det her. 

Og eller må vi lave vores eget. Jeg håber vi står sammen! 

 

Mulle: 

Kan DHF nedlægge FHF? Det er vi i tvivl om, og det er vi ved at undersøge.  

Vi har et løsningsforslag, men vi vil først høre jeres forslag/spørgsmål. 

 

Claus Schmidt – BR 66: 

Jeg sammenligner beslutningen med udrejsecenteret på Langeland. Med nedgravningen af Mink. 

Med gasledningen på tværs af Fyn. En beslutning uden opbakning eller tilladelse.  

Pressen er her. Lad os råbe op! Det her er lige så dumt som udrejsecentret, nedgravningen af 

mink osv.  

Vi skal stå sammen NU! Der skal handles på det her NU! 

 

Else Hansen – GV Ejby: 

Centraliseringstanken er ikke nogen god ide. 

Vi skal huske at holde den gode konstruktive tone, ligesom Langeland der sagde nej til 

Udrejsecentret. 

 

Carsten Madsen – Nyborg: 

Der skal kigges på struktur. Der skal være plads til forskellige meninger. 

Det værste lige nu er lederskabet ved DHF. Personalet ved ingenting, inden man offentliggør en 

sådan beslutning. 

Økonomien – hvad havde man tænkt sig her – vi savner svar på alt. 

Per Bertelsen kan ikke lide modstand. Hvis Per Bertelsen skal være Formand skal han være 

Formand for håndbolden i hele landet - og det er han ikke nu. Hvis Per skal fortsætte som formand 

skal han stramme op. 

 

Sisse Frankfurth – Nr. Aaby Båring HK: 

Hvad siger de andre kredses formand? Et spørgsmål til Mulle. 

Når I har møderne med DHF, er der så store uenigheder blandt kredsene? Er det derfor? 

Mulle – nævner antallet af stemmer i kredsene. Der er ikke de store uenigheder, men det er måske 

kun jeg/Mulle er der siger noget og giver modstand.  

Det er vigtigt at der ”råbes op”. Der skal lægges et pres. Vi skal appellere til de andre kredse. 

Et stort offentligt pres kan hjælpe. Det er vanvittigt at centraliserer håndbolden.  

 

Ivan Petz – Otterup: 

Hvad kan vi selv gøre i foreningen? 

Vi skal og kan ikke vente på Per Bertelsen. Klubberne er så hårdt ramt efter Corona. 

Vi kan arbejde sammen meget bedre. Vi skal fastholde medlemmerne. Men hvordan?  

FHF skal virkelig tage på sig at hjælpe klubberne.  

Vi har store problemer med at fastholde medlemmerne og også trænerne.  

Vi skal i stedet have fokus på hvad vi selv kan gøre. Og det lige her og nu! 

 

Poul Syberg – GOG: 

DHF skal ikke have lov til at køre piratvirksomhed. 
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Syberg knytter en kommentar til Ivan – Du har fuldstændig ret.  

Vi har alle et kollektivt ansvar til at hjælpe de klubber som er i nød. Sende konsulenter ud til at 

hjælpe i foreningerne. Vi har en udfordring med at fastholde medlemmerne.  

Det er vigtigt at der bliver fulgt op på det her. 

 

Mulle: 

Vi har et løsningsforslag – netop Konsulent, Peder Rasmussen der kan tage ud til foreningerne.  

Hjælpe med at få medlemmerne tilbage. Hvis de små foreninger mister medlemmer, så er der jo 

heller ikke nogen at spille imod for de ”store” foreninger. 

Vi vil indkalde toppen af DHF til at nyt møde, hvor de kan/skal svare på spørgsmål og der spørges 

til mulig opbakning? Der er stor opbakning og mange hænde i vejret i salen. 

 

Carsten Madsen – Nyborg: 

Vil bl.a. gerne stille sig selv til rådighed som hjælp til de foreninger der er ”i nød”. 

 

 

Børne- og Ungdomsudvalget 

Der var ikke mundtlig beretning  

 

Uddannelses- og Talentcenterudvalget 

Der var ikke mundtlig beretning  

 

Turneringsudvalget 

Der var ikke mundtlig beretning  

 
Dommerudvalget 

Per Rasmussen kommer med den triste meddelelse, at en af de trofaste dommere Mogens Find er 

afgået ved døden. Per bad forsamlingen rejse sig og mindes Mogens Find.  

 

Alle beretninger blev herefter taget til efterretning uden bemærkninger  

  

 

 

3.  Regnskab 
Torben Christensen gennemgik regnskabet for 2020 som er godkendt af revisorerne uden 

bemærkninger.  

Resultatet viser et minus på 400.000 kr. Torben Christensen gennemgik de væsentligste 

afvigelser, som alle primært kan henledes til de færre aktiviteter i 2020 grundet Covid-19 

pandemien.  

 

Regnskabet blev godkendt 

 

Torben gennemgik budgettet 2021. 

Bestyrelsen har udarbejdet et sparekatalog, som ser ind i de næste 5 år, både hvad angår 

besparelser på driften, og ikke mindst har der været fokus på, hvad vi kan gøre for at øge 

indtægter i form af flere og nye events, kurser og andre aktiviteter. Vi håber at vi ved flere 

aktiviteter kan skabe økonomi, så vi ikke skal sætte gebyrer op på de enkelte ting.  

Der er hentet tilskud i form af lønkompensationer.  
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4.   Indkomne forslag 

 

Indkomne forslag til propositioner 
 

Indkomne 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”  

 

Thomas Toft – GOG uddyber ovenstående. 

 

Carsten Madsen – Nyborg, kommenterer: 

Jeg kan godt forstå jeres tanke. Men et mod-forslag kunne være, at jeres U-13 kunne deltage i 

rækken over. 

 

Lotte Hansen – Korup Håndbold: 

Det trækker ikke medlemmer til de små foreninger at få ”lammetæv” at de store klubber.  

Korup stemmer for forslaget. Så kan de bedste hold spille mod hinanden. 

 

Poul Syberg – GOG: 

Mange af de unge spillere i GOG kommer fra forældre som selv har spillet i klubben eller fra 

klubber som er ved at lukke ned. Det er stort set egen ”avl”. Vi siger da ikke nej til nye spillere i 

klubben.  

 

Claus Schmidt – BR 66: 

Øen er ikke stor nok til, at andre klubber end GOG vil kunne gøre dette.  

 

Ronni – Højby: 

Hjælper vi hinanden på denne måde?  

 

Ivan Petz – Otterup: 

Anerkender at der er bedre klubber/hold end dem selv, og de skal da have lov til at spille imod 

hinanden. 

Vi stemmer for forslaget. 

 

Peter Kolle – Højby: 

FHF skal være mere fleksible og handle på forslag med det samme og ikke henvise til 

repræsentantskabsmødet et halvt år efter.  

GOG, DHG, BR 66 og andre de store klubber som har kræfterne må gå forrest.  
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Claus Schmidt – BR 66: 

Beder GOG om at være kritiske overfor de forældre som kommer fra de andre/små klubber med 

deres små spillere. Hvorfor kommer de til klubben? 

 

 

Carsten Madsen – Nyborg: 

Ønsker statistik på hvor mange medlemmer de mister, når de unge ryger på Oure. Der er mange 

som ikke kommer hjem til egen klub igen. 

 

Lotte – Korup: 

Ønsker at de små klubber kan bevare deres hold i B rækken o.lign. og de bedste hold kan spille 

mod hinanden i A osv. 

 

Forslaget blev vedtaget med 33 stemmer for. 

 

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”  

 

Forslaget blev vedtaget med 30 stemmer for og 24 imod 

 

Forslaget er vedtaget. 

 

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”  

 

Forslaget blev vedtaget med 30 stemmer for og 24 imod 

 

 

 

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.  

 

FHF-kommentar: Bjarne Knudsen – uddyber ovenstående. 

 

Forslaget blev vedtaget. 
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5. Valg 
 

UDVALG NAVN STATUS 

Forretningsudvalget 

  

  

Næstformand Niels Kildelund Valgt for 2 år 

Økonomiansvarlig Torben Christensen Valgt for 2 år 

Bestyrelsen 

  

  

Uddannelse- og Talentcenter Carsten Jensen Valgt for 2 år 

Dommerudvalg Per Rasmussen Valgt for 2 år 

Børne- og Ungdomsudvalg 

  

  

  

  

Martin Bønløkke Valgt for 2 år 

Jesper Johansen Valgt for 2 år 

Gitte Egholm Valgt for 2 år 

 Uddannelse- og Talentcenter 

  

  

 Lise Rosenfeldt Laursen Valgt for 2 år 

 Ole Bruun Andersen Valgt for 2 år 

Turneringsudvalg 

  

  

  
John Kruse Valgt for 2 år 

Ninna Hansen Valgt for 2 år 

Dommerudvalg 

  

  

  

  

Henrik Damgaard Valgt for 2 år 

Mikael Moesgaard Valgt for 2 år 

Claus Ulrik Nielsen Valgt for 2 år 

Revisorer  

  

  

 
Allan Lund Valgt for 1 år 

Kurt Poulsen Valgt for 1 år 

 

6. Eventuelt 
Årets Forening. 

Mulle beder Tved komme op.  

Til baggrund for kåringen er en stor vækst i klubben, gode trænere og uddannelse af disse og 

mange aktiviteter for børn og unge.  

Mulle overrakte gavekort til Sporten Svendborg på 5.000 kr. samt diplom 
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Bjarne Knudsen – Hædrer Mestre.  

Ønsker en repræsentant fra Odense og GOG kommer op og modtager medaljer for Fynske 

Mestre. Herre Senior – GOG og Dame Senior – Odense HC. 

 

Morten Ziemann: 

Ønsker at opfordrer til at byde nye ansigter ind, og gøre det mere synligt hvem der vælges på 

møderne.   

 

Hans Jørn Lassen– HC Odense – vil opfordre til at en repræsentant fra FHF tydeliggør overfor 

DHF hvad holdningen til strukturen er i de Fynske foreninger.  

 

Afslutning 

Mogens Mulle runder af.  

Vi vil gerne sige tak til Jacob S. Andersen for indsatsen som dirigent. 

Tak til de mange fremmødte og de mange som tog ordet i dag og deltog i debatterne. 

 

Skal vi lige rejse os og udbringe et trefoldigt leve for FHF. 

”Fyns Håndbold Forbund, Længe Leve” ”Hurra! Hurra! Hurra!” 

”Tak for i aften”. 

 

 
Referent: 

Mette Kongegaard, Sekretær ved FHF 

 

Referat godkendt den 01/09 af dirigent Jacob Schjern Andersen 

 


