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Formand Mogens Mulle Johansen bød velkommen til repræsentanter fra de 28 fremmødte 

foreninger, DHF’s næsformand Carsten Grønmann Larsen, formanden i Jysk Håndbold Forbund 

Jan Kampman, guld- og sølvnåleindehavere, bestyrelses- og udvalgsmedlemmer og øvrige 

gæster. 

Kirsten Lund Lohmann, som er medlem af bestyrelsen i Henny Elvira Jeppesen Født Knudsens 

Fond overrakte udlodninger til Gudme HK, som har fået støtte til uddannelse af trænere samt til 

Fyns Håndbold Forbund, som har fået tilskud til udvikling af kurser for trænere, ledere og 

dommere. 

1.  Valg af dirigent 

Mogens Mulle Johansen foreslog på bestyrelsens vegne Jacob Schjern Andersen som dirigent. 

Jacob blev valgt uden modkandidater.  

Jacob Schjern Andersen konstaterede at mødet var korrekt indkaldt.  

 

2.   Beretninger 

Formanden 

Mulle ønskede tillykke med det Danske mesterskab i U-14, U-16 og U-18 drenge til GOG.  

Børne- og Ungdomsudvalget 

Her var der ingen yderligere kommentarer end den skriftlige beretning. 

Uddannelses- og Talentcenterudvalget 

Her var der ingen yderligere kommentarer end den skriftlige beretning. 

Turneringsudvalget 

Poul Syberg GOG udtrykker frustration over samarbejdet med HRØ omkring tidligere omlægning 

af turneringsstruktur i ungdomsdivisionerne. Der blev refereret til tidligere afholdt møde med HRØ.  

Syberg er ærgerlig over mødets udfald, da han ikke oplevede nogen tilbagemelding. Syberg stiller 

spørgsmålstegn ved den sportslige berettigelse ved antal hold i 1. division og liga. Han opfordrer til 

dialog omkring turnering på tværs af FHF og HRØ. 

Samtidig stilles der spørgsmålstegn omkring processen ved niveaustævnerne. Niveaustævnerne 

virker for U-14 og nedefter. Fra U-16 og op anbefales det at gå tilbage til kvalifikationsturnering, så 

man undgår observatører og udvælgelse via niveaustævner. 

Der er et ønske om dialog mellem divisionsklubberne og forbundet. 

Mogens Mulle Johansen lagde vægt på, at man ville tage det med i betragtning, når man får 

ensartet reglerne. 

Syberg mente at der skulle være plads til små pilotprojekter. 
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Dommerudvalget 

Per Rasmussen anbefaler at klubberne benytter Christian Petersen til påsætning af kampe, dette 

gælder både træningskampe og stævner i foreningerne. 

Opfordrer til at C-række kampe i U-12 og U-14 bliver påsat i forbundet i den kommende sæson. 

Årets talentdommere: Theodor Mygind og Kasper Høgh 

Årets dommerpar: Henrik Damgaard og Michael Clausen 

Kommentarer: 

Claus Schmidt, BR 66 Langeskov, roste dommerudvalget for deres arbejde. 

Karina Christensen, Vissenbjerg, spurgte til om det var et must med påsætning til stævnerne, da 

det lokale islæt er vigtigt. Hun mener det er godt med dialog og at det er et tilbud til klubberne med 

påsætning. 

Claus Schmidt mener at man skal kigge på påsætning af U-10 A og lade U-12 C være døm selv 

kampe. 

 

Kommentarer til beretningerne 

Der var igen kommentarer til beretningerne, som alle blev godkendt. 

3.  Regnskab 

Carsten T. Madsen gennemgik posterne i regnskabet 2015, og havde et par uddybende 

forklaringer til enkelte poster. Det var ingen spørgsmål eller kommentarer fra de delegerede. 

Regnskabet blev herefter godkendt. 

Carsten sluttede med en orientering vedr. budget 2016 

4.   Indkomne forslag 

Turneringsudvalget v. Bjarne Knudsen har kommentarer / anbefalinger fra FHF på begge. 

1. Forslag fra Næsby IF  

Der oprettes U 10 C rækker i piger og drenge i den løbende turnering. 

Michael Dichmann (Næsby IF) kvalificerede forslaget og opfordrede til godkendelse. 

Kommentarer fra salen: 

Lena Mundt, Kølstrup, stiller spørgsmålstegn definitionen på en lang kørselsafstand, som var 

nævnt som en mulig ulemperne ved forslaget. 

Forslaget blev vedtaget.  

 

2. Næsby IF  

Ændring af spilletid i U-16 drenge B rækken til 2 x 25 min., fra nuværende 2 x 20 min.  

Der var ingen kommentarer til forslaget, som blev vedtaget. 
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Indkomne forslag til drøftelse i salen.  

Alle forslag blev indledt med oplæg fra Bjarne Knudsen. 

A. Forslag fra Thurø IF  

Det foreslås at der gives lov at spille på to hold pr. dag i samme årgang.  

Kommentarer fra salen: 

Lone, Fraugde, opfordrer til at man tænker på de små foreninger. Hun er bekymret for, om det 

bliver en fordel for de større foreninger. 

 

B. Forslag fra DHG  

Det foreslås at ændre årgange, så det bliver enkeltårgange frem til og med U-9,  

og herefter U-11, U-13, U-15, U-17 og U-19. 

Søren Borg, DHG, taler for en udvidelse af tiden som ungdomsspiller, samt at 

efterskoleårgangen deles på to årgange, så det bliver nemmere at stille hold i hver årgang. 

Han er positiv for, at man allerede nu kan benytte 3. års U-18 i de lokale rækker.   

5.  Valg 

Se oversigt på næste side 
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Udvalg Navn Status 

Forretningsudvalget 

  

  

Formand  Mogens Mulle Johansen Valgt for to år 

Bestyrelsen 

  

  

Uddannelse- og Talentcenter Joakim Pedersen Valgt for to år 

Børne- og Ungdomsudvalg Anne Kruse Valgt for to år 

Turneringsudvalg Bjarne Knudsen Valgt for to år 

Børne- og Ungdomsudvalg 

  

  

  

  

Martin Bønløkke Valgt for et år 

Rikke Stendahl Valgt for to år 

Camilla Svendsen Valgt for to år 

Anne Hegerslund Valgt for to år 

 Uddannelse- og Talentcenter 

  

  

 

Mike Rytter Pedersen Valgt for to år 

Peter Due Valgt for to år 

Julie Loop Valgt for to år 

Turneringsudvalg 

  

  
  

Morten Ziemann Valgt for to år 

Per Wenholt Valgt for to år 

Dommerudvalg 

  

  

  

 

 

Jesper K. Madsen Valgt for to år 

Alex Jeppesen Valgt for to år 

Dennis Lassen Valgt for to år 

Amatør- og ordensudvalget   

  

  
 

Finn Møller, formand Valgt for to år 

Lene Jørgensen Valgt for to år 

Revisorer  

  

  
 

Allan Lund Valgt for et år 

Kurt Poulsen Valgt for et år 

Revisorsuppleant Jørn Hestelund  Valgt for et år 
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6. Eventuelt 

Ærøgodtgørelse 

Carsten Madsen spurgte til foreningernes holdning til Ærøpuljen. De senere år har ordningen givet 

overskud, hvilket ikke er meningen med ordningen. Bestyrelsen skal derfor se på hvordan 

ordningen skal være fremadrettet, og her var to muligheder. 

A. Fastholde nuværende indbetaling, og sætte godtgørelsen op til hold der skal til Ærø, samt 

gøre færgeudgiften for hold fra Ærø gratis. 

B. Fastholde den nuværende refusion, og sætte gebyret ned på deltagende hold i turneringen. 

Kommentarer: 

Lena Mundt, Kølstrup, stiller spørgsmålstegn ved om børnene på Ærø vælger håndbold fra pga. 

prisen. 

Maria Brumvig, Bolbro, spørger om Ærø kunne spille deres kampe i Svendborg.  

Thomas Olsen, TPI Odense, mener det handler om, om Ærø skal være med. Hvilke vilkår skal 

man give dem.  

Lone, Fraugde, fortæller om en god oplevelse på Ærø. Problematikkerne ved kampene er tiden og 

økonomien. Hvis dette holdes op mod en kort spilletid for børnene, giver nogle lange dage. 

Camilla, STIF Salbrovad, minder om, at Ærø skal den modsatte vej hver gang og at man måske 

skal tænke på en bedre løsning for dem, når de skal til Fyn. 

Årets forening på Fyn  

Mogens Mulle Johansen kårede årets forening på Fyn, hvor valget i år var faldet på DHG Odense. 

Søren Borg modtog prisen på vegne af DHG Odense.  

Ny struktur i Talentcenter  

Joakim præsenterede ny struktur i talentceter. Her vil der fremadrettet ud over vores talentcenter 

være et udviklingscenter. Udviklingscentret vil blive afviklet lokalt i 4 områder på Fyn, og et for 

drenge og et for piger. Udviklingscenteret vil være for de årgange der er et år yngre end deltagerne 

i talentcentret. Der vil komme mere information til foreninger i løbet af august måned. 

Kommentarer: 

Claus Schmidt, BR 66 Langeskov, roser initiativet. Han vil gerne have flere træninger i tilbuddet. 

Søren Borg, DHG, spørger til hvilke grupperinger, der skal arbejdes med. Han forholder sig lidt 

kritisk til, om man udvander interessen for TC. 
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Konsulenten  

Peder Rasmussen præsenterede planerne for kursusåret 2016/2017. FHF er i gang med at 

planlægge en stor kursusrække, som skal afvikles i den kommende sæson. Kurser vil henvende 

sig til forskellige træneregrupper, ledere samt dommere. 

Foreningsnetværk 

Hand the Ball Run  

Kristina Kronborg fortalte om projektet Hand The Ball Run.  

Uddeling af pokaler  

Bjarne Knudsen uddelte pokaler til GOG for Fynsmesterskab for herrer og HC Odense for 

Fynsmesterskab for damer. 

Andet 

Claus Schmidt, BR 66 Langeskov, opfordrer til forbedringer i App. Evaluering af dommer og 

foreningspræstation. 4 punkter der skal pointgives efter en kamp. 

Dirigenten lukkede officielt repræsentantskabsmødet, hvorefter Mogens Mulle Johansen takkede 

dirigenten for at have ledet repræsentantskabsmødet godt og meget kompetent. 

Efterfølgende bad Mulle forsamlingen om at udbringe et trefoldigt leve for Fyns Håndbold Forbund. 

 

 

 

 

 

 

 

Referenter: 

Peder Rasmussen, konsulent FHF 

Brian Nielsen, kontorleder FHF  

 

 

Odense den 15/6 2016 

 

 


