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Referat af Repræsentantskabsmøde lørdag den 10. juni 2017   
på Scandic Hotel Kolding 

 

Formand Per Bertelsen bød velkommen til DHF’s repræsentantskabsmøde 2017 
 
Punkt 1 Valg af dirigent 

 På forslag fra bestyrelsen blev Jens Bertel Rasmussen valgt til dirigent.  
   
Jens Bertel Rasmussen blev valgt med akklamation. Herefter konstaterede han 
repræsentantskabets lovformelighed og beslutningsdygtighed. 
 
Som stemmetællere blev valgt Frank Bjerregaard (JHF), Brian Nielsen (FHF) og 
Per Jensen (HRØ). 
Der var mødt 51 stemmeberettigede repræsentanter. Deltagerlisten er bilag til dette 
referat.  

 
 
Punkt 2 Formanden og de nedsatte udvalg aflægger beretning 
   Per Bertelsen aflagde herefter den mundtlige beretning: 

 
Endnu et år er gået siden vi sidst var samlet til årsmøde, endnu et yderst 
begivenhedsrigt håndbold år er omme, og som altid skal der gøres status. 
 
Set i forhold til tidligere, så har vi flere skrevne beretninger; b.la. en 
ledelsesberetning, hvilket gør at alle hjørner gerne skulle være dækket ind. 
Det meste er skrevet i min skriftlige beretning, samt i ledelsens beretningen, men 
der er dog et par områder der jeg gerne vil nævne her. 
 
Ligaerne 2016/17 
Ligaerne i 2016/17 har været helt forrygende og vi kan se tilbage på en helt 
fantastisk sæson, et helt fantastisk slutspil, og finalespil. 
Samtidig med dette, har der været rigtig mange i hallerne rundt omkring, en 
udvikling som jeg havde frygtet en lille smule, med de mange kampe som vi 
heldigvis viser på TV, hver eneste uge. 
Denne frygt er blevet gjort til skamme, i stedet for at blive siddende hjemme, har folk 
fået appetit på at være en del af set uppet, og været en del af det der sker i hallerne, 
dette er super positivt for vor sport. 
 
Turneringen sluttede jo som alle ved med  
Herrerne: 
Ålborg / Skjern / BSV 
Damerne 
Nykøbing / København / Midtjylland 
 
Landsholdene 
Som udgangspunkt har der for begge A landsholds vedkommende været utrolig 
store udsving og udfald i præstationerne, hvilket under ingen omstændigheder er 
helt tilfredsstillende. 
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 Men vi må ikke glemme det helt enestående, nemlig OL Guld til herrerne, helt 
enestående og fantastisk. 
Desværre blev glæden lidt ødelagt af noget fnidder som jeg dybest set tror at ALLE 
helst havde været fri for. 
Jeg håber og tror på at vi fremadrettet får mere stabile landshold. 
 
 
Knæk kurven 
I har alle hørt så meget om knæk kurven - har vi fået den knækket? 
Tallene viser, at vi har fået nedgangen bremset op, og at der kun er en mindre 
nedgang, men stadig en nedgang.  
Jeg er rigtig glad for at nedgangen er stoppet, derom skal der overhovedet ikke 
herske tvivl, men samtidig er jeg også nervøs for fremtiden. Knæk kurven projektet 
udløber med årets udgang, og vi skal arbejde videre af den vej, vi vil ikke acceptere 
mere nedgang. 
 
I skrivende stund ved vi ikke helt præcis, hvad der skal erstatte dette projekt, men 
jeg er sikker på, at vor udviklingsafdeling kommer frem til noget godt og brugbart. Vi 
har investeret meget i Knæk kurven. Derom skal der ingen tvivl herske, men vi er 
villige til og at smide penge ind i et nyt projekt. 
 
DIF 
Vi har gennem de senest år haft fokus rigtig mange steder, og i den sammenhæng 
har vi ubevidst ikke helt haft nok fokus på samarbejdet med DIF. Det skal vi gøre 
noget ved snarest.  
DIF har indført en ny støttestruktur, en voldsom proces, men som forhåbentlig vil 
gøre, at midlerne fremover forhåbentlig vil blive fordelt bedre, men det kan jo kun 
tiden vise. Lad os være positive indtil andet er bevist. 
 
 
DIF & TD 
Der har i en del år været uro i samarbejdet mellem DIF og TD, en uro som til tider er 
gået ud over idrætten, hvilket under ingen omstændighed har været 
formålstjenstligt. Flere af de største forbund, herunder DHF, gik for et par år siden til 
DIFs formand Niels Nygård, og efterfølgende til TDs formand Frank Jensen, med en 
klar besked om at få samarbejdet til at fungere til gavn for dansk idræt. 
Det er derfor med stor glæde at jeg fornemmer, at samarbejdet med de nye ledelser 
virker efter vore ønsker. 
 
Senest har vi set en fælles positiv udmelding om Nationalt EliteSport Center, i 
København med afdelinger i Odense/Århus & Ålborg. Glædeligt for idrætten. 
 
DIF & DGI ”Bevæg dig for livet 
DIF & DGI stort anlagte ”Bevæg dig for livet” kører for nogle specialforbund derud 
af, desværre kan man ikke sige det om håndbolden. Men vi kæmper for at finde en 
metode at samarbejde på, så vi kan yde vor del til fællesskabet. 
Det er ikke nogen let opgave, derom skal der ikke herske nogen tvivl. Men vi har 
besluttet at yde vort bedste, så må vi håbe at det rækker.   
I denne uge havde Morten og jeg et yderst konstruktivt møde med DGIs formand og 
direktør, for at se om der var områder hvor vi kunne være mere for hinanden. Det er 
aftalt at dette møde følges op af et nyt i løbet af efteråret.  
 
Konferencen 
Som i alle ved så afholdt vi i det forgangne år en konference, hvor vi i DHF ville høre 
vore foreninger om hvordan de så fremtiden, dette mest for at vi i bestyrelsen kunne 
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 få en fornemmelse af, hvor vi var i forhold til vore foreninger, om deres ønsker og 
forventninger til os. Udviklingsafdelingen/direktionen og den politiske ledelse, havde 
sammensat et - efter min opfattelse -  interessant og godt program for dagen. 
Jeg syntes der kom klare og utvetydige signaler, fra deltagerne, som gjorde at vi 
straks igangsatte flere arbejdsgrupper, så vi kunne få fulgt op på de udsagn der var 
kommet. 
 
Desværre måtte jeg ret hurtigt konstatere at ikke alle var klar til det tempo, hvilket da 
også resulterede i at tempoet blev sat betydelig ned, --- efter min opfattelse en 
skam, men der kan selvfølgelig stadig komme noget godt ud af det. 
Lad os sammen arbejde på dette. 
 
Strukturen 
En af de mest klare signaler på kongressen var, at vi skulle få gjort noget ved 
strukturen, at den skulle forenkles, og det kunne, i moderne tale, kun gå for 
langsomt. Alle distrikter sagde ja til dette, nogle havde da også nemmere ved dette 
ja end andre.  
Arbejdsgruppen er nu tæt på at komme med plan 2022; en plan der gerne skulle 
munde ud i et tættere samarbejde, men også et betydelig enklere og mere moderne 
system. 
Det er min fornemmelse at vi bliver mere og mere klar rundt om i landet. En sådan 
struktur, skulle gerne styrke sammenholdet i den administrative sektor, ligesom de 
politiske veje gerne skulle blive kortere, ligesom vejen fra foreningerne til DHF skal 
være kortere. 
Jeg tror på det, og vil arbejde for det. 
 
Hvad kan vi vente os af årene der kommer? 
Ja, hvis vi kunne se ind i fremtiden, så var der sikker nogle få ting som vi ville havde 
gjort anderledes. Men jeg er nok nødsaget til at tage hul på nogle af de elementer vi 
skal til at have set på i den kommende tid.  
 
Vi har som udgangspunkt brug for at få vort samlede forbund givet et servicetjek.  
Vi er simpelt hen nødsaget til at forny os, at blive betydelig mere moderne i vor 
organisation på alle leder og kanter. Vi har gjort nogle små fremskridt, bl.a. fælles 
regler på turneringsområdet. Også andre ting er i støbeskeen. Desværre ser vi alt 
for ofte, at vi blokerer for os selv, ganske enkelt fordi vi er alt for fastlåst i vore 
mønstre. 
 
Vi skal have set på forholdet med at få flere kvinder ind i vort forbund. Jeg går ikke 
ind for kvoter. Det tror jeg at mange af jer ved. Men vi kunne måske komme dertil, at 
der i ALLE vore udvalg mindst skal være 1 af hvert køn. Det er da nytænkning. 
 
Vi skal have set på alderskriteriet. 
 
Vi skal have set på længden af valgperioder. 
 
Vi er nødsaget til at se på bedre og mere moderne vilkår for vore mange ansatte. 
 
Vi er ganske enkelt nødsaget til i stadig højere grad at lytte til vore foreninger, hvad 
er det de vil. Hvad er det vi skal levere til dem som DE har brug for. Dette gør vi ikke 
nødvendigvis ved at VI TROR at vi ubetinget ved alt hvad foreningerne ønsker, (for 
det viser historien vis ikke er helt sandt). Men vi skal i stadig stigende grad lytte til 
dem, da disses behov ændre sig løbende.  
Jeg lyttede specielt på konferencen, da en jysk foreningsmand fortalt om hvilken 
jungle han skulle igennem for at planlægge uddannelses til sine trænere - mange 
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 forskellige hjemmesider skulle besøges inden han kunne få sig et overblik. 
Kredsens egen, nabokredsenes, JHFs, DHFs, DGI osv. Det ville dog være nemt, 
hvis viljen var tilstede, at man kunne gå ind på en fælles side hvor alle kurser og 
uddannelser var samlet under et. Ja jeg var lige ved at sige, at DGIs egentlig godt 
kunne være med også, så havde vi dog gjort noget godt for vore foreninger. Og 
sådan tror jeg egentlig at vi alle kan se andre ting også. 
 
Sidst, men ikke mindst, vi er nødt til at gennemgå hele vor samlede administrative 
og politiske organisation, som aftalt omkring 2022 planen. 
  
 
Afslutning: 
Tak er kun et fattigt ord som man siger. 
 
Nogle nye er kommet til, vi har valgt at ændre på et udvalg, mens andre af 
forskellige årsager har valgt at stoppe.  
 
Jeg ved godt at vi på dette tidspunkt, plejer at sige, ingen nævnt ingen glemt, men i 
år syntes jeg alligevel at jeg må gøre en undtagelse. 
 
Carsten, du har valgt at stoppe som næstformand. Du skal vide at vi alle er super 
kede af din beslutning, du har været et utroligt aktiv for Dansk Håndbold gennem 
rigtig mange år, du har været flittig, og taget dig af mange af de store tunge 
opgaver. Personligt har jeg været super glad for samarbejdet med dig, vi har ikke 
altid været enige, men vi har altid snakket os frem til en løsning som vi i fællesskab 
mente var bedst for Dansk Håndbold.  
En af de andre ting som har gjort dig stor ære, er at du ALTID i din funktion for DHF 
har været DANSKER, hvilket vil sige at du ALDRIG har plejet særinteresser ud fra 
din bopæls adresse. 
Held og lykke fremover 

 
Herefter afsluttede Per Bertelsen sin beretning.  
 
Birger Dahl rose den mundtlige beretning, men mente dog, at de samlede 
beretninger savnede omtale af dels projekt Håndbolden tilbage til København 
og dels af Folkemødet på Bornholm. 
 
Per Bertelsen medgav dette, men nævnte, at der også var andre projekter 
eller events, der kunne være nævnt.  
  
Repræsentantskabet godkendte enstemmigt den mundtlige beretning. 
 
Jens Bertel Rasmussen suspenderede repræsentantskabsmødet for 
uddeling af hædersbevisninger: 
 
 
Årets Håndboldforening: Struer Håndbold Forening 
DHF’s Rejselegat:  Tina Fensdal 
DIF’s ærestegn:  Carsten Grønmann Larsen  
DHF’s ærestegn i guld:  Jens Christensen 
DHF’s ærestegn i sølv:  Jan R. Larsen 
 
Repræsentantskabsmødet blev herefter genoptaget. 
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 Punkt 3 Økonomiudvalget forelægger det reviderede regnskab til godkendelse og 
orienterer om budgettet for det igangværende regnskabsår. 

 
 Anker Nielsen gennemgik det reviderede og underskrevne regnskab.  
 Nettoresultatet udgør ca. 1,9 mio kr. mod budgetteret 1,3 mio kr., hvilket han fandt 

meget tilfredsstillende.  
 
 De væsentligste budgetafvigelser blev kort gennemgået.  
 
 Egenkapitalen udgør 13,5 mio kr. Teknisk set har vi yderligere egenkapital på ca. 20 

mio kr., forstået som egenkapitalen i foreningerne.  
 
 Jens Bertel Rasmussen oplæste revisionens blanke påtegning. 
 
 Der var ingen spørgsmål til regnskabet. 
 
 Repræsentantskabet godkendte enstemmigt regnskabet.  
 
 Anker Nielsen orienterede herefter om budgettet for 2017. 
 
 Der er budgetteret med et overskud på 22 t. kr. Budgetopfølgningen for 1. kvartal 

giver en tro på at budgettet holder stik.  
   
 
  
Punkt 4 Behandling af indkomne forslag til DHF’s love og/eller deltagelses- og 

funktionsbestemmelser. 
 
Punkt 4a Fra Udvalget for Professionel Håndbold 
 
 Forslag til ændring af DHF’s love § 7, 19, 20 og nyt 21 a) (bilag 4a). 
 Forslag til oprettelse af Elitedommerudvalg. 
  
 Frank Smith gennemgik og motiverede forslaget. 
 Dirigenten oplæste forslaget.  
 
 Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 
 
Punkt 4b Fra Bestyrelsen 
 
 Forslag til ændring af DHF’s love §§ 15 (bilag 4b). 
 Forslag til indførelse af kompetence til bestyrelsen til at foretage konstituering af 

repræsentantskabsvalgte personer i bestyrelse og udvalg ved forfald frem til 
førstkommende repræsentantskabsmøde  

 
 Frank Smith gennemgik og motiverede forslaget. 
 Dirigenten oplæste forslaget. 
 
  
Punkt 4 c Forslag til ændring af DHF’s love § 24 (bilag 4 c) 
 Forslag til indførelse af kompetence til bestyrelsen til at foretage konstituering af 

Appelinstansens medlemmer ved forfald frem til førstkommende 
repræsentantskabsmøde. 
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  Frank Smith gennemgik og motiverede forslaget. 
 Dirigenten oplæste forslaget. 
 
Punkt 4 d Forslag til ændring af DHF’s love § 25 (bilag 4 d) 
 Forslag til indførelse af kompetence til bestyrelsen til at foretage konstituering af 

formand for Håndboldens Voldgift ved forfald frem til førstkommende 
repræsentantskabsmøde. 

 
 Frank Smith gennemgik og motiverede forslaget. 
 Dirigenten oplæste forslaget. 
 
 Repræsentantskabet tiltrådte, at der blev foretaget samlet afstemning af forslagene i 

punkt 4 b - 4 d. 
 Forslagene blev enstemmigt vedtaget. 
 
 
Punkt 4 e Forslag til ændring af DHF’s love § 16 (bilag 4 e) 
 Forslag om ændring af antallet af medlemmer i Turneringsudvalget. 
 
 Frank Smith gennemgik og motiverede forslaget. 
 Dirigenten oplæste forslaget. 
 
 
Punkt 4 f Forslag til ændring af DHF’s love § 16 (bilag 4 f) 
 Forslag om ændring af antallet af medlemmer i Dommerudvalget 
   
 Frank Smith gennemgik og motiverede forslaget. 
 Dirigenten oplæste forslaget. 
 
Punkt 4 g Forslag til ændring af DHF’s love § 16 (bilag 4 g) 
 Forslag om ændring af antallet af medlemmer i Eliteudvalget 
 
 Frank Smith gennemgik og motiverede forslaget. 
 Dirigenten oplæste forslaget. 
 
 Repræsentantskabet tiltrådte, at der blev foretaget samlet afstemning af forslagene i 

punkt 4 e - 4 g. 
 Forslagene blev enstemmigt vedtaget. 
 
 
Punkt 5 Valg 
 
 a) Valg af bredde- og udviklingsansvarlig: Betina Lyng Bjerre blev valgt for 1 

år. 
  
 b) Valg af næstformand: Jan Kampman blev valgt 
 
 c) Valg af formand for Eliteudvalget: Sigurd Skovborg blev valgt for 1 år 
    
 d) Valg af formand for: 
  1) Dommerudvalget: Lars Hagenau blev valgt 
  2) Disciplinærinstansen for øvrige rækker: Jens Risum blev genvalgt 
  3) Uddannelsesudvalget: Benny Nielsen blev valgt 
  4) Turneringsudvalget: Troels Hansen blev genvalgt 
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 Punkt 6 Valg af medlemmer til Appelinstansen   
 Karsten Madsen blev genvalgt.  
 
Punkt 7 Valg af suppleanter til Appelinstansen  
 Der var ingen kandidater til suppleantposten.   
 
Punkt 8 Valg af revisor   
 EY blev genvalgt 
 
 
Punkt 9 Fastsættelse af tid og sted for næste års ordinære repræsentantskabsmødes 

afholdelse 
 Afholdes mandag d. 11. juni 2018, kl. 18 et centralt sted i Jylland. 
 
Punkt 10 Eventuelt 
 Carsten Grønmann Larsen takkede for godt samarbejde gennem de forgangne 12 

år.  
  
 Benny Nielsen takkede for valget som formand for Uddannelsesudvalget. Han 

takkede den afgåede formand for et fantastisk samarbejde. 
 
 Jan R. Larsen takkede for sølvnålen. Og takkede af efter 40 år i diverse udvalg.  
 
 Jens Christensen takkede på vegne af Divisionsforeningen Håndbold Carsten 

Grønmann for det gode samarbejde. Jens Christensen takkede Per Bertelsen for at 
deltage i Divisionsforeningens årsmøde og for samarbejdet i Prof. Udvalget. 
Endvidere takkede han personligt for guldnålen.   

 
 Sigurd Skovborg takkede for valget som formand for Eliteudvalget.  
 
 Jan Kampman takkede for valget som næstformand. Han understregede, at han 

fremover arbejder som repræsentant for hele Danmark.  
 
 Per Bertelsen takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer Carsten Grønmann 

Larsen, Poul Wrang og Tina Fensdal for samarbejdet i bestyrelsen. Endvidere 
takkede han de afgående udvalgsformænd Ole F. Petersen og Jan R. Larsen for 
mange års godt samarbejde.  

 
 
 Jens Bertel Rasmussen takkede for god ro og orden. Han gav herefter ordet for de 

afsluttende bemærkninger til formanden. 
 
 Per Bertelsen takkede dirigenten for et flot arbejde – og overrakte vin og blomster 

til Jens Bertel Rasmussen.    
 
 Per Bertelsen afsluttede mødet med at takke alle for fremmødet. 
 
 Repræsentantskabsmødet sluttede.  

     
  
     
Chef for Turneringsafd. Frank Smith  Dirigent Jens Bertel Rasmussen 


