
 

Brøndby den 2. januar 2019 
 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 5 2018-2019 
 

Mandag d. 17. december 2018, kl. 17.30 på DHF’s kontor, Brøndby 
Stadion 13, 2605 Brøndby 
 
Deltagere:  Per Bertelsen (PB), Anker Nielsen (ANI), Betina Lyng-Bjerre (BLB), Kent 
Nicolajsen (KN), Allan Enevoldsen (AE), Mogens Mulle Johansen (MMJ), Troels Hansen 
(TH), Lars Dalsgaard (LD), Michael Sahl-Hansen(MSH), Kasper Jørgensen (KJ), Morten 
Stig Christensen (MOC), Henrik M. Jacobsen (HMJ), Frank Smith (FS) og Per Lauritsen 
(PL) (punkt 2). 
Afbud fra Jan Kampman, Ove Leegaard og Michael Svendsen (sidstnævnte remplaceret 
af Lars Dalsgaard) 

 

Dagsorden   
   

  Sager til beslutning 
 
Punkt 1 Underskrift af referat af bestyrelsesmøde nr. 4 d. 10. 

november 2018 
 
 Beslutning: 

• Underskrevet 
 
Punkt 2 Budget 2019  
 ØU var fremkommet med et revideret budgetforslag, som PL 

gennemgik. 
 Budgetforslaget udviser et underskud på 2.790 t. kr., der 

finansieres af egenkapitalen.   
 Det reviderede budget vedhæftes til bestyrelsen.  
 
 Beslutning: 

• Budgettet blev vedtaget som foreslået  
  
  
Punkt 3 Indstilling om Ulige årgange – U-DM  
 BLB uddybede kort indstillingen. Indstillingen har været 

konfereret med BRUD og Elitedelen. 
 Det indstilles derfor, at der ikke længere afholdes U-15 DM. 

Dette kan afholdes som lokalt mesterskab. 
 U-17 og U-19 DM skal fremdeles afholdes i endnu ikke helt 

fastlagte rammer.  
 
 MMJ oplyste, at FHF ikke bakker op om afskaffelsen af U-15 

DM.  
 KJ oplyste, at DF-H heller ikke bakker op om afskaffelsen af U-

15.  
 
 Beslutning:  

• Indstillingen blev vedtaget 



 

• Pressemeddelelse udsendes i morgen. Sendes til de 
3 distriktsforbund til godkendelse forinden  

 
 
Punkt 4 Indstilling om Ulige årgange – Aldersdispensationer  
 TH opfordrede til at TU holdt skarpt øje med ordningen, ligesom 

de lokale TU bør gøre det samme. 
 
 BLB opfordrede til, at der laves en god procedure for ansøgning 

om aldersdispensation.  
 
 KN nævnte af fra starten af september til nu er givet 1.200 

dispensationer i JHF. Dette tal finder han for højt.  
 
 Beslutning:  

• Indstillingen blev vedtaget  

• Bestyrelsen opfordrede de lokale enheder til at holde 
øje med ordningens brug og TU til at foretage 
evaluering efter et år 

 
Punkt 5 Indstilling om Ulige årgange – Spiludvikling  
 BLB var lidt skeptisk over den høje grad af ansvar, der nu bliver 

klubberne til dels.  
 Endvidere fandt hun, at Børnefaggruppen ikke var enig i, at U-

11 til U-13 kunne have denne frie oprykning, da der er to 
forskellige spilformer. 

 Evt. med separat regelsæt for U-11. 
  
 Beslutning: 

• Indstillingen blev vedtaget 

• Der formuleres særlige regler for U-11 
 
Punkt 6 Indstilling om Ulige årgange – U-9 og U-11  
 BLB bemærkede, at forsiden var forkert, idet U-9 og U-11 

rettelig overgår fra BUU til TU.  
  
 Beslutning: 

• Indstillingen om overgang af U-9 og U-11 fra BUU til 
TU blev vedtaget. Udgiften på 40.000 kr. er indeholdt 
i det nu vedtagne budget 

 
 
Punkt 7 Indstilling om tidsplan for arbejdsgruppe vedr. fremtidig 

struktur på Beachhandball området  
 ANI oplyste, at er der ikke er truffet beslutning om optagelse af 

Beachhandball på OL- programmet fra 2024.  
 
  
 
 



 

Beslutning: 

• Tidsplanen blev vedtaget, hvorefter det 
arbejdsgruppen forelægger indstilling for 
bestyrelsen marts eller senest april måned.  

 
 
 
Punkt 8 Indstilling om IT-struktur  
 HMJ uddybede indstillingen og gennemgik IT-strukturen. Han 

bemærkede, at nyt navn er IT-gruppen for den daglige 
arbejdsgruppe.  

  
 Beslutning: 

• Indstillingen blev vedtaget  

• Bestyrelsen fremsætter forslag til ændring af DHF’s 
love på repræsentantskabsmødet i maj 2019 

 
 
Punkt 9 Indstilling om IT brugerundersøgelse  
 HMJ uddybede indstillingen og nævnte, at der nu tages hånd 

om den hjemmeside, som mange ynder at udtale sig kritisk om.  
 
 Beslutning: 

• Indstillingen blev vedtaget. Finansieringen bør dog 
deles op, så alt ikke tages fra foreningen.  

 
 
Punkt 10 Indstilling om ændring af tilskud til kortbaner  
 BLB uddybede indstillingen. 
 
 Beslutning: 

• Indstillingen blev vedtaget. Der er herefter ikke 
længere begrænsninger på antallet af kortbaner, der 
kan søges tilskud til. 

 
 
Punkt 10 a Indstilling om brug af bolde i pigerækkerne  
 BLB uddybede indstillingen, som primært er fremsendt på 

baggrund af nogle trænerhenvendelser.  
 
 TH nævnte, at hvis man gør som man plejer, får man også de 

sædvanlige resultater. Det var hans opfattelse, at piger er 
tidligere udviklet end drenge. Så han opfordrede til at fastholde 
den tidligere beslutning.  

 
 Ændringen i forhold til den tidligere beslutning er alene 

tilkendegivelsen af en række holdninger.  
 
 Der foreligger ikke faglig ny viden på området i forhold til 

bestyrelsesmødet i Viborg.  



 

 
 Bestyrelsen fandt det vigtigt, at se den udvikling som de tidligere 

besluttede boldstørrelser kan medføre. Så må man tilpasse, 
såfremt det viser sig, at der er belæg for dette.  

 
 Beslutning: 

• Bestyrelsen afviste indstillingen om ændringer, hvor 
den tidligere beslutning om boldstørrelser er 
fastholdt  

 
 BLB ønskede at få klarlagt, hvem der holder skarpt øje med 

brug af bolden. 
 
 Beslutning: 

• Bestyrelsen var enige om at ekspertgruppen skal 
holde øje med dette.  

 
 

Sager til orientering/drøftelse  
 
Punkt 11 Orientering om status på Bevæg Dig For Livet    

Der er netop afholdt møde i styregruppen. Projektgruppen kører 
meget fint.  
 
Der er rigtig mange foreningstilmeldinger til Håndboldens dag. 
 
Har et møde med DGI d. 3. januar om ens benævnelse og 
størrelse på de små baner (Kortbane / Max Total).  

 
 
Punkt 12 Orientering om strategi v. MOC  
 Der var udsendt en præsentation af det igangværende arbejde 

mod en fælles strategi.  
 
Punkt 13 Præsentation af video med Niels Olsen 
 Der blev forevist en prøve på en af de nye videoer, der 

fremstilles som et led i VM Breddekampagnen.   
 
 
Punkt 14 Orientering om DHF Børneaktiviteter 2019 
 BLB gennemgik præsentationen, der vedhæftes til bestyrelsen.  
 
Punkt 15 Godkendelse af referater  

a. TU 05.11.18 
b. ORKO 09.11.18 
c. EU 12.11.18 
d. Beach 26.11.18 
e. Møde mellem bestyrelse og udvalgsformænd 09.11.18 

Der var ingen bemærkninger eller spørgsmål til referaterne.  
 
   



 

 
Punkt 16 Meddelelser fra 

a. Formand 
Bestyrelsen afventer en evaluering af DA EM. 
 
Der er aftalt et seminar i februar måned med DF-H om det 
fremadrettede arbejde i Udvalget for Professionel Håndbold. 
Der skal kigges på både form og indhold; et servicetjek.  
 
Billetsalget til VM går fint. Der er dog stadig billetter til salg til 
nogle kampe i Royal Arena.  
 
Der arbejdes på højtryk i staben, der arbejder med VM 
arrangementet.  
 
HKH Kronprinsen vil overvære Danmarks åbningskamp.  

 
b. Administration 

Intet.  
 

c. Divisionsforeningen Håndbold 
Intet 
 

d. Håndbold Spiller Foreningen 
Red Button – Har besøgt en lang række foreninger og 
besøgt over 200 spillere indtil nu. Men har planlagt flere 
besøg.  
Taler med en del forældre i øjeblikket om kontrakter til unge 
spillere.  

 
Punkt 17 Evt.  

TH oplyste, at DHF nu er blevet bekræftet som en del af 
Folkemødet 2019.  
 
Endvidere oplyste TH, at alle borgmestre i Østdanmark er 
inviteret til en kamp i Royal Arena d. 16. januar med det formål 
at tale om kortbaner.  
 
BLB spurgte om Årets Håndboldforening skal kåres ved Danish 
Handball Award? 
HMJ oplyste, at DHA afvikles mandag d. 17. juni 2019. 
Arbejdsgruppen starter arbejdet i februar måned. HMJ forventer, 
at denne kåring stadig er en del af arrangementet.  

 
  

 
 
 
 
 
 



 

Referatet godkendt: 
 

Per Bertelsen   Anker Nielsen Betina Lyng 
Bjerre 

 
 
Kasper 
Jørgensen 

 
 
Kent Nicolajsen 

 
 
Allan Enevoldsen 

 
 
Mogens Mulle 
Johansen 

 
 
Troels Hansen 

 
 
Lars Dalsgaard 

 
 
Michael Sahl 
Hansen 

 
 
  

 


