
 

Brøndby den 18. oktober 2022 

 
 
Referat af bestyrelsesmøde nr. 4 2022-2023 
 

Mandag d. 10. oktober 2022, kl. 17.30 på Scandic Kolding, Kokholm 2, 
6000 Kolding 
 
Deltagere:  Morten Stig Christensen (MOC), Anker Nielsen (ANI), Jan Kampman 
(JK), Betina Lyng-Bjerre (BLB), Kent Nicolajsen (KN), Henrik G. Larson (HGL), 
Michael Svendsen (MS), Torben Vinther (TV), Troels Hansen (TH), Thomas 
Christensen (TC), Per Tørslev Jensen (PTJ), Henrik M. Jacobsen (HMJ), og 
Frank Smith (FS) 
Afbud fra Ove Leegaard 
Mads Winther deltog som gæst i hele mødet. 
  

Dagsorden   
   
Punkt 1 (B) Underskrift af referat fra bestyrelsesmøde nr. 3      
       Godkendt og underskrevet.  
 
Punkt 2 (O/D) Forretningsstrategi 2019-2025 evaluering og justering (PTJ)    
 PTJ gennemgik udvalgets arbejde, hvortil bestyrelsen var enige 

i at der kunne arbejdes videre med den forelagte procesplan. 
 
 
Punkt 3 (B) Indstilling om etisk råd (BLB)   
 Der var forelagt en indstilling om en omgørelse af en tidligere 

bestyrelsesbeslutning om at nedsætte et etisk råd i DHF. 
 Dette er begrundet i DIF’s foreliggende anbefalinger og dels 

deltagelse i projekt Gamechanger. 
   
 Beslutning: 

• Indstillingen om at der IKKE nedsættes et etisk 
udvalg i DHF blev godkendt. 

• Kun en central person der skal håndtere disse sager. 
Det er derfor kommunikationschefen i DHF’s 
administration, der er kontaktperson for disse sager. 

• DHF sender en info om dette ud til forbund og 
region. JHF orienterer kredsene. 

 
 
Punkt 4 (B) Indstilling om forretningsorden for stående udvalg (TH)   

TH redegjorde for processen og arbejdet med de foreliggende 
indstillinger. 

   
 Bestyrelsen drøftede både generelle bemærkninger og 

specifikke bemærkninger til de enkelte udvalg. 
    



 

 Beslutning: 

• Forretningsordenen skal revideres hvert andet år. 

• Når strukturændringen er gennemført, 
implementeres det nuværende reglement for stående 
udvalg ind i forretningsordenen for udvalgene. 

• Forretningsordenen versioneres 

• De indstillede forretningsordener blev godkendt med 
ændringer som drøftet. HMJ/FS gennemfører 
ændringerne. 

 
 
Punkt 5 (B) Deltagelse i årets sportsgalla (MOC)   
 MOC oplyste, at der afvikles håndboldlandskamp i Royal Arena 

på dagen for årets sportsgalla. 
 
 Beslutning: 

• Bestyrelsen deltager ikke i årets sportsgalla 
 
 
Punkt 6 (O) Informationer fra udvalg samt fra DIF, IHF, EHF, 

Divisionsforeningen Håndbold og 
Håndboldspillerforeningen   

    
HSF: 
Har fået svar fra beskæftigelsesministeren på spørgsmål om 
barselsregler. 
 
Har talt med klubberne om forsikringer. 
 
Har haft møde om Matchfixing med Anti Doping Danmark.   
 
I håndbold udgør ludomani større fare end matchfixing. 
 
Orienterede om verserende sager hvor selskaber er truet af 
potentiel konkurs. Frygter at der kan komme flere sager.  
 
DF-H: 
Er i god dialog med klubberne om forskellige emner, men 
modtager ikke underretning om klubbernes økonomiske status.  
 
Next Level er præsenteret for klubberne. Stor opbakning både i 
deltagerantal og til indholdet. 
Særligt 1. div. Kvinder er der en udfordring, hvor der er en 
selvforståelse af at ”mange ting ikke kan lade sig gøre”. Kan 
blive en udfordring. 
 
Har også et punkt om diversitet – her om spørgsmålet om øst og 
vest; top og bund. Alle punkter skal gerne dækkes ind.  
 
Vil nu gå i gang med at forstærke administrationen og 
udvalgene. 



 

 
Jura delen med indskrivning af ny opbygning af PROF skal 
defineres. 
Mikael Kolds fremtidige rolle skal defineres. 
 
Spørgsmålet om prof. dommere skal videre behandles. Arbejder 
nu med økonomien og et setup for dette. Har et oplæg til 
organisering omkring ultimo oktober. 
 
Live stream fungerer generelt godt. Enkelte steder er der 
udfordring med netværket og med kommunerne. 
Har været udfordringer med nettet. Men rigtig god kvalitet i 
streamingerne.  
 
Spilletider på TV2 Play kan evt. koste tilskuere. Skal drøftes 
med TV2. 
 
 
DIF-Budgetmøde: 
Forslag til DIF-Kvote på kvinder i bestyrelserne med en 
økonomisk præmie til følge – forslaget blev dog sendt retur til 
fornyet behandling. 
 
Grundstøtten til DIF blev forøget fra staten – giver 257 t. kr. 
mere til DHF grundet inflationen. 
 
MOC: 
Havde før mødet udsendt informationer til bestyrelsen. 
   

 
Punkt 7 (O) Informationer fra administrationen (HMJ)   

• DBU og DHF samarbejder om oplæg og besøg i 
kommuner på eventsiden – prøver det af i et par 
kommuner 

• Krænkelser – vil nu gentage beredskabet og sende det 
ud til Håndbolddanmark i starten af november måned. 
DIF behandler potentielle sager, men de skal registreres 
i DHF 

• OL i Paris - der skal nu arbejdes med rejser til partnere. 
Alle billetter skal købes via et amerikansk selskab. Kun 
hotel kan fravælges.  

• Landskamp på onsdag i København – det største VIP -
arrangement med ca. 500 deltagere. Kampen er stort set 
udsolgt. Har partner arrangement tidligere på dagen. 

• Udviklingschefen har opsagt sin stilling til fratrædelse i 
april 2023. 

 
 
Punkt 8 (B) Godkendelse af referater   

a. BRUD 30.08.2022   
b. EU 29.08.2022 



 

c. TU 20.09.2022 
Ingen bemærkninger. 

 
Punkt 9 (O) Evt.   
 BLB orienterede om et afholdt samarbejdsmøde med DGI. 
 Skal tages på dagsordenen på et senere bestyrelsesmøde. 
 
 DIF overvejer om der skal rejses en sag, idet 

Naturfredningsforeningen har nedlagt veto om anlæggelse af en 
kunstgræsbane grundet natur på Nørrebro Runddel 

 
 Der kommer en evaluering af Folkemødet på bestyrelsesmødet 

d. 3. december (hvor Ann Lykke Davidsen, Benny Salling og 
Thea Schow Hansen deltager). 

 
 ANI omtalte Malmø turen med 24 deltagere. 
  
 HGL omtalte bestyrelsesseminaret i Ljublana – hvor diverse 

punkter skal evalueres og besluttes.  
 
 Dagens møde blev evalueret. 
 
FS 
 
 
Referatet godkendt: 
 

Morten Stig 
Christensen            

Jan Kampman  Anker Nielsen Henrik G. Larson 

 
 
Torben Vinther 

 
 
 Troels Hansen 

 
 
 Betina Lyng Bjerre 

  

Per Tørslev-Jensen Thomas Christensen  Michael Svendsen Kent Nicolajsen 


