
 

Brøndby d. 23. november 2018 
 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 4 2018-2019 
 

Lørdag d. 10. november 2018, kl. 08.30 på Scandic Kolding, Kokholm 
2, 6000 Kolding 
 
Deltagere:  Per Bertelsen (PB), Jan Kampman (JK), Anker Nielsen (ANI), Betina Lyng-
Bjerre (BLB), Kent Nicolajsen (KN), Allan Enevoldsen (AE), Mogens Mulle Johansen 
(MMJ), Troels Hansen (TH), Michael Svendsen (MS), Lean Bach-Nielsen (LBN), Kasper 
Jørgensen (KJ), Morten Stig Christensen (MOC), Henrik M. Jacobsen (HMJ), Steen 
Jørgensen (STJ), Frank Smith (FS), Katrine Munch Bechgaard (KMB), Morten Henriksen 
(MH) og Per Lauritsen (PL) 
Der er afbud fra Ove Leegaard og Michael Sahl-Hansen (dog remplaceret af Lean Bach-
Nielsen) 

  

Dagsorden   
   

  Sager til beslutning 
 
Punkt 1 Underskrift af referat af bestyrelsesmøde nr. 3 d. 27. 

september 2018  
  
 Beslutning: 

• Referatet blev underskrevet 
 
Punkt 2 Strategi for beachlandshold  
 PB nævnte, at der skal træffes en beslutning om, hvor vi vil hen 

med vore beachlandshold. Og at strukturen så skal passe til 
strategien. 

 Såfremt beachhandball bliver en del af programmet på OL 2024, 
så skal der prioriteres anderledes end i dag. Der er dog endnu 
ikke truffet nogen beslutning i IOC om, hvorvidt dette bliver 
tilfældet. 

 
 PB nævnte, at IHF har meget svært ved at finde ledige uger til 

afvikling af beachhandball mesterskaber.  
 
 MOC har – bortset fra i Danmark – ikke set andre etablerede 

spillere optræde såvel på topplan indendørs som på 
beachlandshold.   

 
 MH var af den opfattelse, at det i den nuværende kontekst, ikke 

ville give mening at placere beachlandshold i elitedelen. Der bør 
nedsættes en arbejdsgruppe, der kan arbejde med tingene og 
fremkomme med en indstilling til bestyrelsen. 

 
 STJ bemærkede, at beachhandball er en god 

fastholdelsesfaktor på spillere.  
 
 MMJ fandt, at beachhandball er godt for breddehåndbolden.  



 

 
 BLB efterlyste talentudvikling på beachhandball. Hun nævnte, at 

der vil blive et stort gab, såfremt man pludselig intensiverer 
beachlandsholds aktiviteten for at deltage i topevents. Spillerne 
skal udvikles til dette.  

 
 HMJ oplyste, at der er en kommerciel indtægt på 

beachhandball. Indtægten ligger dog på breddedelen på Touren.  
 
 Beslutning: 

• Der nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse af 
Anker Nielsen, Ove Leegaard og John Kruse. 
Gruppen kan indkalde andre personer ad hoc.  

• Der præsenteres en tidsplan for arbejdet på 
bestyrelsesmødet i december måned.  

 
 
 
Punkt 3 Kvartalsopfølgning Q 3  
 ANI gennemgik budgetopfølgningen og særligt afvigelserne. 
 Det ser ganske fornuftigt ud, idet det fremdeles forventes, at året 

2018 afsluttes med det budgetterede overskud. Der kan 
forekomme udsving på grund af kursregulering i 
fondsbeholdningen, hvilket dog alene påvirker egenkapitalen.   

 
 Beslutning: 

• Budgetopfølgningen taget til efterretning. 
 
 
 
Punkt 4 Budget 2019  

 ANI nævnte, at alle budgetønsker er imødekommet i det 
fremsendte udkast.  

 
 Egenkapitalen er nu mere end reetableret. Der har været 

overskud i årene 2014-2017 og forventeligt også i 2018.  
 Derfor er foreliggende udkast et såkaldt 0-budget. 
 VM-årene er altid dyrere end EM-årene. 
 PL gennemgik posterne.  
 
 Bestyrelsen havde en god debat om en lang række poster. 
 

Budgettet skal umiddelbart korrigeres, idet der var enighed 
om, at IT-kontingentstigningen til forund og region 
maksimalt må udgøre 3 %, da der ikke betids er fremsendt 
varsel om stigning. 

 
 Der kan endvidere forekomme yderligere korrektion på 

baggrund af bestyrelsens debatter. Budgettet tages derfor 



 

på dagsordenen til endelig vedtagelse på det kommende 
møde i december måned.  
 
 
Beslutning: 

• Budgettet skal umiddelbart korrigeres på 
punktet IT-kontingent, jf. ovenstående 

• ØU fremkommer med indstilling til evt. projekter 
på bestyrelsesmødet i december måned.  

• IHF-aftalen søges forhandlet og forlænget fra 
2021-2025 

• Den årlige stigning på IT-kontingentet må 
fremover kun udgøre 3 %, med mindre 
distriktsforbund/ region betids er varslet herom.  

• Endelig vedtagelse af budgettet sker på 
bestyrelsesmødet i december måned.  

 
 
 
Sager til orientering/drøftelse  
 
Punkt 5 Orientering om status på Bevæg Dig For Livet    

BLB nævnte, at er er 161 arrangementer på Håndboldens Dag. 
Der er 100 klubber tilmeldt Håndbold Fitness. 
38 klubber er tilmeldt Five-a-side håndbold. 
 
Næste styregruppe møde i december måned.  
    
BLB er nødt til at prioritere sin indsats i de store DHF-projekter. 
Har tidsmæssige udfordringer med dagsmøderne i BDFL-regi. 
Deltager sammen med Ove Leegaard. 
 
STJ nævnte, at fremdriften af projekterne er fulgt nøje. DHF og 
DGI har hver en fuldtidsstilling allokeret.  

 
 
Punkt 6 Opfølgning på projekter  
 PL gennemgik den udsendte oversigt over udlodninger fra 

foreningen.  
  
 Der var ingen bemærkninger til denne gennemgang.  
 
 
Punkt 7 Godkendelse af referater 

a. ORKO 30.09.18  
b. ØU 03.10.18  
Ingen spørgsmål eller bemærkninger til referaterne.  

   
 



 

 Meddelelser fra 
a. Formand 

Ny besætning på PROF-delen har gjort det nødvendigt, at 
arbejdsformen og indholdet skal revurderes. PB har holdt et 
konstruktivt formandsmøde med KJ. 
Der afholdes et samarbejdsseminar i februar måned som 
heldags møde d. 20. februar.  
 
IHF har truffet beslutning om udvidelse af VM til 32 hold. 
Giver yderligere en kamp på ungdomssiden. Men giver 
formentlig et bedre spil. Oplægget til turneringsafviklingen 
skal endeligt vedtages i IHF i februar måned.  
 
IHF har bedt Danmark (og øvrige medarrangører) om at 
bekræfte, at man fortsat er interesseret i VM Damer i 2023 i 
relation til udvidelsen. Finalespillet afvikles i Danmark.  
 
Der er indsendt en interesse tilkendegivelse til IHF om at 
Danmark sammen med Schweiz og Norge vil arrangere VM 
2025 på HA. 
 
Formandskabet har drøftet en evt. tur til Frankrig til DA EM. 
Der er truffet beslutning om at bruge kræfterne på HA VM i 
Danmark. Så derfor ingen tur til Frankrig.  
 
Bestyrelsen beklædes op til VM. Der bliver en blå habit fra 
Mr. Der gennemføres med en uændret størrelse fra sidste 
gang. Med mindre der er tale om ændringer af kropsmål.  
PB sender listen til FS.  
 

 
b. Administration 

MOC nævnte, at læs-let bøgerne nu er på markedet. 
 
Har modtaget en mail om Unify throw-off på den sidste kamp 
i Danmarks Nations Cup kamp. Skal afvikles på samme 
tidspunkt, kl. 18. Dette giver stor udfordring i relation den 
Håndbold Award, hvor ingen af de deltagende spillere kan 
medvirke ved awarden. 
 
Førstkommende torsdag afholdes Inter kommissionsmøde, 
hvor PB og MOC deltager. Både Bjarne Munk Jensen og 
Mads Hansen skal deltage. Endvidere deltager også Morten 
Soubak.  MOC skal fungere som moderator.  
 
Lejre Kommune kører en stor workshop med formål at blive 
udviklingskommune i DIF/DGI-regi. MOC er inviteret til at 
deltage.  
 
 

 



 

c. Divisionsforeningen Håndbold 
KJ nævnte, at det er meget positivt, at DHF har taget bolden 
med at få kigget på samarbejdet- og formen - i relation til 
PROF. Udvalget.  
 
Fra klubbernes side er man meget glade for det nye 
samarbejdsforum ”Spillets parter” mellem trænere-dommere-
klubber og DHF”. 
Final4 for damer i nytår, ligger hos en af arrangørklubberne, 
Team Esbjerg.  
 
Final4 for herrer afvikles i Boxen i Herning.  
 

 
d. Håndbold Spiller Foreningen 

LBN var tilfreds med den gode og positive dialog med DHF.  
 
HSF og DF-H har møde i december måned om 

standardkontrakten. 
 
Red Button bliver vel modtaget i klubberne.  

 
 
Punkt 9 Evt.  

MOC nævnte, at Diabetesforeningen gerne vil arbejde sammen 
med DHF på Folkemødet på Bornholm.  
 
Ældresagen er formentlig også interesseret i et samarbejde på 
Folkemødet.  

 
 
FS 
 
Referatet godkendt: 
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Mogens Mulle 
Johansen 
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