
 

 
Brøndby den 19. juni 2018 
 

 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 1 2018-2019 
 

Mandag d. 11. juni 2018 på Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding 
  
 
Deltagere:  Per Bertelsen (PB), Jan Kampman (JK), Anker Nielsen (ANI), Bettina Lyng-
Bjerre (BLB), Kent Nicolajsen (KN), Ove Leegaard (OL), Allan Enevoldsen (AE), Mogens 
Mulle Johansen (MMJ), Troels Hansen (TH), Michael Svendsen (MS), Jens Christensen 
(JCH), Michael Sahl-Hansen (MSH), Morten Stig Christensen (MOC), og Frank Smith (FS) 
Afbud fra Henrik M. Jacobsen samt fra Kasper Jørgensen der blev remplaceret af Jens 
Christensen. 
 

Dagsorden   
 
PB bød velkommen til det første bestyrelsesmøde i den nye sæson. 
 
En særlig velkomst til TH som nyt bestyrelsesmedlem og som formand for HRØ.  
TH fik overrakt bestyrelsesnålen. 

 
  

  Sager til beslutning  
 
Punkt 1 Udpegning af medlemmer til udvalg   

a. Økonomiudvalget 

• Anker Nielsen (valgt formand) 

• Bonnie Clemmens, HRØ 

• Allan Enevoldsen, JHF og 

• Poul Wrang, JHF 
 

b. Eliteudvalget 

• Sigurd Skovborg (valgt formand) 

• Bjørn Sommer, JHF 

• Michael Pedersen, HRØ og 

• Joakim Pedersen, FHF 
 

c. Dommerudvalget 

• Jørgen Svane Sørensen (valgt formand) 

• Martin Lykke  

• Kim Linde  

• Jesper K. Madsen og 

• Henrik Mouritsen  
 

d. Uddannelsesudvalget 

• Benny Nielsen (valgt formand) 

• Ove Leegaard, JHF 

• Gitte Dahl, HRØ 



 

• Dennis Hansen, JHF 

• Jakob Vestergaard, JHF og 

• Joakim Pedersen, FHF 
 

e. Bredde- og Udviklingsudvalget  

• Betina Lyng Bjerre (valgt formand) 

• Heidi Zacho (Børnefaggruppen)  

• Julie Holst Junker (Ungefaggruppen)  

• Vakant (Seniorfaggruppen) 
 

f. Turneringsudvalget 

• Anders Fredsgaard (valgt formand) 

• Bjarne Knudsen, FHF 

• Jørgen Alnor, HRØ og 

• Henrik G. Larson, JHF 
 

g. Arrangementsudvalget 

• Hans-Jørgen Lythje (valgt formand) 

• Jens Jakob N. Borch   

• Torben Petersen 

• Lars Dalsgaard og 

• Per Sørensen 
 

h. IT-Udvalget  

• Lars Dalsgaard (valgt formand) 

• Preben Kaack og 

• Henning Olsen 
 

i. Udvalget for beach handball 

• John Kruse (valgt formand) 

• Trine Wenholdt, FHF 

• Tina Schou, JHF 

• Vakant, HRØ 

• Ulrich Andreasen (kontakt til DU) 
 

j. Udvalget for Professionel Håndbold 

• Per Bertelsen (valgt formand) 

• Mogens Mulle Johansen og 

• Jan Kampman  
 

k. Børnefaggruppen 

• Heidi Zacho (formand) 

• Hanne Bruun Thorsen, HRØ 

• Camilla Grønlund Svendsen, FHF og 

• Ann Rønne, JHF 
 
l. Ungefaggruppen 

• Julie Holst Junker (formand) 

• Mads Nommesen, HRØ (tbc) 



 

• Martin Bønlykke, FHF og 

• Jonas Dyrborg, JHF 
 
 

m. Seniorfaggruppen 

• Vakant (formand) 

• Martin Færch, DHF 

• Ninna Hansen, FHF 

• Heinrich Papke, HRØ 

• Mari-Ann Thomsen, JHF og 

• Malene Dalgaard, DHF 
 

n. Disciplinærinstansen for øvrige rækker 

• Jens Risum (valgt formand) 

• Jens Nørvang Madsen 

• Jan Richter Henriksen 

• Poul Arne Nielsen og 

• Anders Lou-Hendriksen 
 
 
Punkt 2 Afregning af observatører 
 PB gennemgik baggrunden for dommeraftalen med 

elitedommerne. Dommeraftalen udløber 30. juni 2021.  
Her er observatørerne blevet pålagt at sidde i 1 kamp gratis for 
derved at medvirke til at dække udgiften til dommernes headset.  

 Dette har medført et opråb fra observatørerne, idet de har fået 
væsentlig flere opgaver, herunder systemet ”Dartfish”, der 
anvendes til at genfinde billeder fra kampen, der anvendes til 
udviklingssamtalen.  

 
 DHF har tilbudt 75 t. kr. og DF har tilbudt 75 t. kr. medens 

dommerne har tilbudt 50 t. kr. 
 Der skal bruges ca 220 t. kr. årligt ved en forhøjelse på 400 kr. 

pr. kamp.   
  
 PB fandt at det ikke er rimeligt, at dommerne skal betale for 

udviklerne. 
  
 Bestyrelsen drøftede forskellige scenarier, herunder at en 

stigning fra 800 kr. til 1.200 kr. er en procentvis stor stigning.  
 
 Beslutning:  

• Bestyrelsen godkendte en stigning af 
observatørhonorar på 300 kr. pr. kamp i ligaerne og 
150 kr. pr. kamp i 1. division. Dette betyder en samlet 
udgift for DHF på knap 166 t. kr. årligt. 

• PB orienterer EDU’s formand, Bjarne Munk Jensen 
herom. 

 
 



 

Punkt 3 Puljeinddeling 2. division damer  
 TH orienterede bestyrelsen om en problemstilling med pulje 

inddeling i 2. division for damer, idet der er 14 hold i 
Østdanmark. Østholdene, samt nogle af holdene fra vest, har 
reageret kraftigt på turneringsudvalgets melding om at 2 hold fra 
øst påtænkes sat i pulje 2. Det er samlet turneringsudvalgets 
opfattelse, at såfremt dette gennemføres vil det såvel medføre 
trækning af 2 hold fra øst, ligesom det vil medføre en dårlig sag 
for DHF; bl.a. i medierne.  

  
Turneringsudvalget anmodede derfor bestyrelsen om at give 
dispensation fra Propositionerne til at måtte gennemføre 
turneringen 2018-2019 med 11 hold i hhv. pulje 1 og 2, samt 14 
hold i pulje 3. Dette indebærer, at der er en nedrykker fra hhv. 
pulje 1 og 2 samt 4 nedrykkere fra pulje 3. 

 
 Bestyrelsen drøftede sagen, idet forslaget ikke mødte stor 

begejstring. 
 
 Beslutning: 

• Turneringsudvalget meddeles dispensation til at 
gennemføre turnering 2018-2019 som anmodet med 
11 hold i hhv. pulje 1 og 2 samt 14 hold i pulje 3. 

• Turneringsudvalget pålægges samtidig af 
forelægge bestyrelsen et forslag til en ændret 
struktur, der i højere grad tager højde for 
geografiske forhold.  
 

  
Punkt 4 Evt. 
 Foreningsundersøgelsen kan præsenteres for bestyrelsen i 

august eller september måned. 
 
FS 


