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Indkomne forslag 
 

Ændringer til JHF’s love 
 
Fjernes Tilføjet eller ændret  
 

I dag   Forslag til ændring 
§ 3 
Forbundets formål er gennem almen ledelsesfunk-
tion at fremme udbredelsen og udviklingen af hånd-
boldspillet i Jylland. JHF tilbyder kvalificerede for-
eninger medlemsskab og deltagelse i forbundets 
turneringer, som afvikles i henhold til DHF’s regler 
med de for JHF til enhver tid gældende tilføjelser. 
JHF virker i samarbejde med DHF for at uddanne, 
dygtiggøre og klassificere dommere, ligesom for-
bundet i samarbejde med DHF forestår uddannelse 
af trænere, instruktører og ledere. 
Forbundet varetager, i den udstrækning det er mu-
ligt, på enhver måde de tilknyttede foreningers in-
teresser overfor myndigheder og organisationer. 

§ 3 
Forbundets formål er gennem almen ledelsesfunk-
tion at fremme udbredelsen og udviklingen af hånd-
boldspillet i Jylland. JHF tilbyder kvalificerede for-
eninger medlemskab og deltagelse i forbundets tur-
neringer, som afvikles i henhold til DHF’s regler 
med de for JHF til enhver tid gældende tilføjelser. 
JHF virker i samarbejde med DHF for at uddanne, 
dygtiggøre og klassificere dommere, ligesom for-
bundet i samarbejde med DHF forestår uddannelse 
af trænere, instruktører og ledere. 
Forbundet varetager, i den udstrækning det er mu-
ligt, på enhver måde de tilknyttede foreningers in-
teresser overfor myndigheder og organisationer. 

§ 4 
Som medlemmer af forbundet kan optages hånd-
boldspillende foreninger i Jylland, såfremt forenin-
gens love ikke indeholder bestemmelser, der stri-
der mod DIF’s, DHF’s og JHF’s love og bestemmel-
ser. 

Ingen forening kan optages som medlem i JHF 

uden samtidig optagelse i DHF. 

Foreninger, der ønsker optagelse i forbundet, til-
sendes JHF’s love og et eksemplar af DHF’s offici-
elle optagelsesskema, som i udfyldt stand returne-
res til JHF sammen med et eksemplar af forenin-
gens love. Når optagelsen er godkendt af forbun-
dets forretningsudvalg, tilsendes der straks forenin-
gen meddelelse herom, men optagelsen er først 
gyldig, når anerkendelse af optagelse i DHF fore-
ligger. 
Såfremt forretningsudvalget nægter en forening op-
tagelse af anden grund end de i denne 
§ stk. 1 omtalte betingelser, vil foreningen kunne 
kræve sagen forelagt det ordinære repræsen-
tantskabsmøde og vil da være berettiget til at 
sende repræsentanter med adgang til at udtale 
sig om spørgsmålet. Ved sagens afgørelse er 
almindeligt stemmeflertal afgørende. 
Udmeldelse af DHF og JHF skal ske med mindst 
tre måneders varsel til en 31. december ved skriftlig 
meddelelse i et eksemplar til JHF’s kontor. 

§ 4 
Som medlemmer af forbundet kan optages hånd-
boldspillende foreninger i Jylland, såfremt forenin-
gens love ikke indeholder bestemmelser, der stri-
der mod DIF’s, DHF’s og JHF’s love og bestemmel-
ser. 

Ingen forening kan optages som medlem i JHF 

uden samtidig optagelse i DHF. 

Foreninger, der ønsker optagelse i forbundet, til-
sendes JHF’s love og et eksemplar af DHF’s offici-
elle optagelsesskema, som i udfyldt stand returne-
res til JHF sammen med et eksemplar af forenin-
gens love. Når optagelsen er godkendt af forbun-
dets forretningsudvalg, tilsendes der straks forenin-
gen meddelelse herom, men optagelsen er først 
gyldig, når anerkendelse af optagelse i DHF fore-
ligger. 
Såfremt forretningsudvalget nægter en forening op-
tagelse af anden grund end de i denne 
§ stk. 1 omtalte betingelser, vil foreningen kunne 
kræve sagen forelagt det ordinære repræsen-
tantskabsmøde og vil da være berettiget til at 
sende repræsentanter med adgang til at udtale 
sig om spørgsmålet. Ved sagens afgørelse er 
almindeligt stemmeflertal afgørende. 
Udmeldelse af DHF og JHF skal ske med mindst 
tre måneders varsel til en 31. december ved skriftlig 
meddelelse til JHF’s kontor. 

§ 6 

I kontingent erlægger foreningerne årligt et af be-
styrelsen fastsat beløb til JHF. Endvidere betaler 
foreningerne kontingent til DHF som fastsat i DHF’s 
love. 
Kontingent til JHF forfalder til betaling hver 1. 
april. Indløses opkrævning på kontingent ikke 

§ 6 

I kontingent betaler foreningerne årligt et af besty-
relsen fastsat beløb til JHF. Endvidere betaler for-
eningerne kontingent til DHF som fastsat i DHF’s 
love. 
Kontingent til JHF forfalder til betaling hver 1. 
april. Betales kontingent ikke rettidig og finder 
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rettidig og finder indbetaling derefter ikke sted se-
nest 10 dage efter en ved anbefalet brev frem-
sendt påmindelse, kan den pågældende forening, 
til kontingentet er betalt, udelukkes af JHF ved 
beslutning i forretningsudvalget, som ligeledes 
træffer beslutning om sagens overgivelse til DHF 
med anmodning om udelukkelse af DHF og even-
tuelt DIF. Kontingentrestance til DHF medfører, 
når dette forbund stiller krav derom, udelukkelse 
af JHF. Arrangement af og deltagelse i stævner 
og turneringer er afhængig af, at foreningen ikke 
er i restance til kredse og forbund. 

indbetaling derefter ikke sted senest 10 dage efter 
rykkerskrivelsen, kan den pågældende forening, 
til kontingentet er betalt, udelukkes af JHF ved 
beslutning i forretningsudvalget, som ligeledes 
træffer beslutning om sagens overgivelse til DHF 
med anmodning om udelukkelse af DHF og even-
tuelt DIF. Kontingentrestance til DHF medfører, 
når dette forbund stiller krav derom, udelukkelse 
af JHF. Arrangement af og deltagelse i stævner 
og turneringer er afhængig af, at foreningen ikke 
er i restance til kredse og forbund. 

§ 8 

Foreninger og deres medlemmer er forpligtede til: 
 

• at underkaste sig DIF’s, DHF’s og JHF’s 
love og reglementer og alle i henhold hertil 
trufne bestemmelser. 

• at yde JHF og dets organer enhver bistand, 
der måtte forlanges til varetagelse af forbun-
dets opgaver 

• at give oplysning på alle tryksager om med-
lemsskabet af JHF og DHF under DIF. 

 

• at give medlemmer af DIF’s bestyrelse og 
amatør- og ordensudvalg, DHF’s bestyrelse 
og udvalg samt andre med DHF’s legitimati-
onskort forsynede personer adgang til alle 
entrégivende kampe, stævner og turnerin-
ger under JHF og DHF. Samme ret har per-
soner forsynet med JHF’s legitimationskort. 
Personer forsynet med kredslegitimations-
kort har - med undtagelse af landskampe el-
ler kampe hvori landshold er impliceret - kun 
denne ret i den kreds, hvor legitimationskor-
tet er udstedt. 

• at indsende adresseændringer, herunder 
ændringer i foreningernes ledelser, skriftligt 
straks efter ændringen til JHF. 

 

§ 8 

Foreninger og deres medlemmer er forpligtede til: 
 

• at underkaste sig DIF’s, DHF’s og JHF’s 
love og reglementer og alle i henhold hertil 
trufne bestemmelser. 

• at yde JHF og dets organer enhver bistand, 
der måtte forlanges til varetagelse af forbun-
dets opgaver 

• at give oplysning på alle tryksager om med-
lemskabet af JHF og DHF under DIF. 

 

• at give personer med DIF’s DHF’s legitima-
tionskort forsynede personer adgang til alle 
entrégivende kampe, stævner og turnerin-
ger under JHF og DHF. Samme ret har per-
soner forsynet med JHF’s legitimationskort. 
Personer forsynet med kredslegitimations-
kort har - med undtagelse af landskampe el-
ler kampe hvori landshold er impliceret - kun 
denne ret i den kreds, hvor legitimationskor-
tet er udstedt. 

• at sende adresseændringer, herunder æn-
dringer i foreningernes ledelser, skriftligt 
straks efter ændringen til JHF. 

§ 9 

Handler en kreds eller en forening eller et medlem 
af en forening under JHF mod de for DIF, DHF eller 
JHF gældende love og bestemmelser eller krænker 
idrættens eller forbundets anseelse ved sin adfærd, 
kan JHF´s bestyrelse tildele kredsen og JHF’s for-
retningsudvalg tildele foreningen eller medlemmet 
advarsler, irettesættelser eller bøder, enten med et 
beløb én gang for alle fra kr. 500,- til kr. 4.000,- eller 
i form af dagbøder fra kr. 25,- til kr. 50,-. I grovere 
eller gentagne tilfælde kan træffes bestemmelse 
om udelukkelse fra kampe eller udelukkelse - mid-
lertidigt eller endeligt - fra JHF. 
En dommer, der har udvist usportslig eller usøm-
melig adfærd eller udvist adfærd, der må antages 
at bringe håndboldsporten i vanry, kan udelukkes 

§ 9 

Handler en kreds eller en forening eller et medlem 
af en forening under JHF mod de for DIF, DHF eller 
JHF gældende love og bestemmelser eller krænker 
idrættens eller forbundets anseelse ved sin adfærd, 
kan JHF´s bestyrelse tildele kredsen og JHF’s for-
retningsudvalg tildele foreningen eller medlemmet 
advarsler, irettesættelser eller bøder, enten med et 
beløb én gang for alle fra kr. 500,- til kr. 4.000,- eller 
i form af dagbøder fra kr. 25,- til kr. 50,-. I grovere 
eller gentagne tilfælde kan træffes bestemmelse 
om udelukkelse fra kampe eller udelukkelse - mid-
lertidigt eller endeligt - fra JHF. 
En dommer, der har udvist usportslig eller usøm-
melig adfærd eller udvist adfærd, der må antages 
at bringe håndboldsporten i vanry, kan udelukkes 
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midlertidigt eller tidsubegrænset som dommer i tur-
neringer udskrevet af Jydsk Håndbold Forbund. 
I alle tilfælde, hvor der træffes bestemmelse om 
udelukkelse fra forbundet, kan sagen, inden 14 
dage efter at den pågældende har modtaget under-
retning om kendelsen, indankes for JHF’s amatør- 
og ordensudvalg.(Karantæner idømt efter turne-
ringsreglementets stk. 6 kan principielt ikke ankes - 
se dog stk. 6.19). 
For afgørelser truffet af forretningsudvalget eller 
JHF’s amatør- og ordensudvalg, der i medfør af 
DHF’s love kan ankes, skal ankefrist meddeles 
sammen med kendelsen. 

midlertidigt eller tidsubegrænset som dommer i tur-
neringer udskrevet af Jydsk Håndbold Forbund. 
I alle tilfælde, hvor der træffes bestemmelse om 
udelukkelse fra forbundet, kan sagen, inden 14 
dage efter at den pågældende har modtaget under-
retning om kendelsen, indankes for JHF’s amatør- 
og ordensudvalg.  
For afgørelser truffet af forretningsudvalget eller 
JHF’s amatør- og ordensudvalg, der i medfør af 
DHF’s love kan ankes, skal ankefrist meddeles 
sammen med kendelsen. 
 

§ 11 

Repræsentantskabet er forbundets øverste myn-
dighed. Repræsentantskabet består af bestyrel-
sen, formændene for de stående udvalg samt 40 
udvalgte repræsentanter fra JHF’s otte kredse. De 
40 kredsrepræsentanter fordeles således, at hver 
kreds vælger fem repræsentanter. 

Kredsrepræsentanter vælges hvert år på den ordi-
nære kredsgeneralforsamling. Ved evt. forfald af 
kredsrepræsentanter suppleres disse af kredsbe-
styrelsen. 
Skriftlig meddelelse om valget sendes til JHF’s kon-
tor umiddelbart efter kredsgeneralforsamlingen un-
derskrevet af kredsformanden. På repræsentant-
skabsmødet har bestyrelsens medlemmer og re-
præsentanter hver én stemme. Ved mødets begyn-
delse foretager dirigenten optælling af de tilstede-
værende stemmeberettigede repræsentanter. 
DHF’s forretningsudvalg samt JHF’s udvalgsmed-
lemmer har adgang til repræsentant- skabsmø-
derne med taleret, men har kun stemmeret, hvis de 
samtidig er valgt som repræsentanter. 
Revisorerne har ret til at overvære repræsentant-
skabsmøderne og deltage i forhandlingerne vedrø-
rende deres forretningsområde - dog uden stem-
meret. 

§ 11 

Repræsentantskabet er forbundets øverste myn-
dighed. Repræsentantskabet består af bestyrel-
sen, formændene for de stående udvalg samt 40 
udvalgte repræsentanter fra JHF’s otte kredse. De 
40 kredsrepræsentanter fordeles således, at hver 
kreds vælger fem repræsentanter. 

Kredsrepræsentanter vælges hvert år på den ordi-
nære kredsgeneralforsamling. Ved evt. forfald af 
kredsrepræsentanter suppleres disse af kredsbe-
styrelsen. 
Skriftlig meddelelse om valget sendes til JHF’s kon-
tor umiddelbart efter kredsgeneralforsamlingen. På 
repræsentantskabsmødet har bestyrelsens med-
lemmer og repræsentanter hver én stemme. Ved 
mødets begyndelse foretager dirigenten optælling 
af de tilstedeværende stemmeberettigede repræ-
sentanter. 
DHF’s forretningsudvalg samt JHF’s udvalgsmed-
lemmer har adgang til repræsentant- skabsmø-
derne med taleret, men har kun stemmeret, hvis de 
samtidig er valgt som repræsentanter. 
Revisorerne har ret til at overvære repræsentant-
skabsmøderne og deltage i forhandlingerne vedrø-
rende deres forretningsområde - dog uden stem-
meret. 

 

§ 16 
Bestyrelsen består af 10 medlemmer, nemlig for-
mand og kasserer, der er repræsentant- skabs-
valgte, samt de otte kredsformænd. 

Kredsformændene kan ved forfald lade sig rempla-

cere af et kredsbestyrelsesmedlem. 

For bestyrelsesmedlemmer gælder, at de ikke kan 

være formand eller medlem af bestyrelsen eller ud-

valgsformand for én under JHF stående forenings 

hoved- eller håndboldafdeling. 

Forbundets bestyrelsesmedlemmer må kun vare-
tage én bestyrelsespost. Bestyrelsesmøder ind-
kaldes af formanden og skal indkaldes når mindst 
3 bestyrelses- medlemmer begærer det. Bestyrel-
sen er beslutningsdygtig, når mindst 7 

§ 16 
Bestyrelsen består af 10 medlemmer, nemlig for-
mand og kasserer, der er repræsentant- skabs-
valgte, samt de otte kredsformænd. 

Kredsformændene kan ved forfald lade sig rempla-

cere af et kredsbestyrelsesmedlem. 

For bestyrelsesmedlemmer gælder, at de ikke kan 

være formand eller medlem af bestyrelsen eller ud-

valgsformand for én under JHF stående forenings 

hoved- eller håndboldafdeling. 

Forbundets bestyrelsesmedlemmer må kun vare-
tage én bestyrelsespost. Bestyrelsesmøder ind-
kaldes af formanden og skal indkaldes når mindst 
3 bestyrelses- medlemmer begærer det. Bestyrel-
sen er beslutningsdygtig, når mindst 7 
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medlemmer, inklusive ovennævnte remplacenter, 
er til stede. Ved stemmelighed i bestyrelsen er 
formandens stemme udslagsgivende. 
På bestyrelsesmøderne giver forretningsudvalget 
en kort redegørelse for den nærmeste fremtids ar-
bejde, ligesom det ved referater løbende holder be-
styrelsen underrettet om sine aktiviteter. 
Bestyrelsen skal til de ordinære møder indkaldes 
med mindst 10 dages varsel og dagsordenen, som 
bestyrelsen selv fastsætter, skal foreligge senest 
fem dage før mødets afholdelse. Forbundets gene-
ralsekretær deltager i bestyrelsens møder, fungerer 
som sekretær og deltager i forhandlingerne, men 
uden stemmeret. 
De repræsentantskabsvalgte formænd for de stå-
ende udvalg deltager i mindst to årlige bestyrelses-
møder. Udtræder et repræsentantskabsvalgt med-
lem af et af udvalgene indenfor valgperioden, kan 
bestyrelsen udpege en stedfortræder indtil det næ-
ste ordinære repræsentantskabsmøde. 

Kandidater til bestyrelse og udvalg behøver ikke at 
være repræsentanter, men det kræves, at kandida-
terne er medlem af en under forbundet tilhørende 
forening. Endvidere skal man være fyldt 18 år for at 
blive kandidat til bestyrelsen. 
Udvalgene fastsætter selv deres forretningsorden, 
ligesom de ved referater holder bestyrelsen lø-
bende underrettet om udvalgets arbejde. Til hvert 
repræsentantskabsmøde af- lægger udvalgene be-
retning for det forudgående års virksomhed. 
Bestyrelsen forpligtes til at varetage den visionære 
og fremtidsrettede del af forbundets arbejde, hvor-
for den har mulighed for at nedsætte ad hoc-udvalg 
til løsning af særlige opgaver eller analysering og 
undersøgelse af fremsatte ideer. 
Endvidere skal bestyrelsen drøfte arbejdet i DHF´s 
bestyrelse og udvalg samt tage stilling til forslag til 
repræsentantskabsmøder m.v. 
Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt 
kautionsforhold tegnes forbundet af bestyrelsen. I 
andre forhold tegnes forbundet af formand og kas-
serer. Ved fravær af en af disse tegnes forbundet 
af den nærværende sammen med næstformanden. 

medlemmer, inklusive ovennævnte stedfortræ-
dere, er til stede. Ved stemmelighed i bestyrelsen 
er formandens stemme udslagsgivende. 
På bestyrelsesmøderne giver forretningsudvalget 
en kort redegørelse for den nærmeste fremtids ar-
bejde, ligesom det ved referater løbende holder be-
styrelsen underrettet om sine aktiviteter. 
Bestyrelsen skal til de ordinære møder indkaldes 
med mindst 10 dages varsel og dagsordenen, som 
bestyrelsen selv fastsætter, skal foreligge senest 
fem dage før mødets afholdelse. Forbundets kon-
torleder deltager i bestyrelsens møder, fungerer 
som sekretær og deltager i forhandlingerne, men 
uden stemmeret. 
De repræsentantskabsvalgte formænd for de stå-
ende udvalg deltager i mindst to årlige bestyrelses-
møder. Udtræder et repræsentantskabsvalgt med-
lem af et af udvalgene indenfor valgperioden, kan 
bestyrelsen udpege en stedfortræder indtil det næ-
ste ordinære repræsentantskabsmøde. 

Kandidater til bestyrelse og udvalg behøver ikke at 
være repræsentanter, men det kræves, at kandida-
terne er medlem af en under forbundet tilhørende 
forening. Endvidere skal man være fyldt 18 år for at 
blive kandidat til bestyrelsen. 
Udvalgene fastsætter selv deres forretningsorden, 
ligesom de ved referater holder bestyrelsen lø-
bende underrettet om udvalgets arbejde. Til hvert 
repræsentantskabsmøde af- lægger udvalgene be-
retning for det forudgående års virksomhed. 
Bestyrelsen forpligtes til at varetage den visionære 
og fremtidsrettede del af forbundets arbejde, hvor-
for den har mulighed for at nedsætte ad hoc-udvalg 
til løsning af særlige opgaver eller analysering og 
undersøgelse af fremsatte ideer. 
Endvidere skal bestyrelsen drøfte arbejdet i DHF´s 
bestyrelse og udvalg samt tage stilling til forslag til 
repræsentantskabsmøder m.v. 
Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt 
kautionsforhold tegnes forbundet af bestyrelsen. I 
andre forhold tegnes forbundet af formand og kas-
serer. Ved fravær af en af disse tegnes forbundet 
af den nærværende sammen med næstformanden. 

§ 17 

Forretningsudvalget består af fire medlemmer. For-
mand, kasserer (vælges af repræsentantskabet for 
to år ad gangen), næstformand og et medlem (væl-
ges blandt og af bestyrelsens medlemmer for ét år 
ad gangen). 
Forbundets repræsentantskabsvalgte forretnings-
udvalgsmedlemmer må ikke have sæde i en kreds-
bestyrelse, ligesom kredsformændene heller ikke 
kan indgå som udvalgsmedlemmer. For JHF’s ud-
valgsformænd gælder, at de ikke kan være for-
mand eller medlem af bestyrelsen eller udvalgsfor-
mand for én under JHF stående forenings hoved- 

§ 17 

Forretningsudvalget består af fire medlemmer. For-
mand, kasserer (vælges af repræsentantskabet for 
to år ad gangen), næstformand og et medlem (væl-
ges blandt og af bestyrelsens medlemmer for ét år 
ad gangen). 
Forbundets repræsentantskabsvalgte forretnings-
udvalgsmedlemmer må ikke have sæde i en kreds-
bestyrelse, ligesom kredsformændene heller ikke 
kan indgå som udvalgsmedlemmer. For JHF’s ud-
valgsformænd gælder, at de ikke kan være for-
mand eller medlem af bestyrelsen eller udvalgsfor-
mand for én under JHF stående forenings hoved- 
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eller håndboldafdeling. Forbundets generalsekre-
tær deltager i forretningsudvalgets møder, fungerer 
som sekretær og deltager i forhandlingerne, men 
uden stemmeret. 
Udtræder et udvalgs- eller forretningsudvalgsmed-
lem i valgperioden, kan bestyrelsen udpege et nyt 
medlem. Et således udpeget medlem er konstitue-
ret indtil det næste ordinære repræsentantskabs-
møde. 
Forretningsudvalget har den overordnede styring 
og sammen med det ansatte personale den daglige 
administrative ledelse af forbundet og træffer under 
ansvar overfor bestyrelse og repræsentantskab af-
gørelse i alle spørgsmål angående forbundets virk-
somhed. 
Med det formål at kunne fordele arbejdet bedst mu-
ligt har forretningsudvalget mulighed for at ned-
sætte såvel midlertidige som mere permanente ar-
bejdsgrupper. 
Forretningsudvalget fastsætter selv sin forretnings-
orden og er beslutningsdygtigt, når to medlemmer 
er til stede. Ved køb, salg og pantsætning af fast 
ejendom tegnes forbundet af bestyrelsen. I andre 
forhold - herunder kautionsforhold - tegnes forbun-
det af formand og kasserer. Ved fravær af en af 
disse tegnes forbundet af den nærværende sam-
men med næstformanden. 

eller håndboldafdeling. Forbundets kontorleder del-
tager i forretningsudvalgets møder, fungerer som 
sekretær og deltager i forhandlingerne, men uden 
stemmeret. 
Udtræder et udvalgs- eller forretningsudvalgsmed-
lem i valgperioden, kan bestyrelsen udpege et nyt 
medlem. Et således udpeget medlem er konstitue-
ret indtil det næste ordinære repræsentantskabs-
møde. 
Forretningsudvalget har den overordnede styring, 
og har sammen med det ansatte personale den 
daglige administrative ledelse af forbundet, og træf-
fer under ansvar overfor bestyrelse og repræsen-
tantskab afgørelse i alle spørgsmål angående for-
bundets virksomhed. 
Med det formål at kunne fordele arbejdet bedst mu-
ligt har forretningsudvalget mulighed for at ned-
sætte såvel midlertidige som mere permanente ar-
bejdsgrupper. 
Forretningsudvalget fastsætter selv sin forretnings-
orden og er beslutningsdygtigt, når to medlemmer 
er til stede. Ved køb, salg og pantsætning af fast 
ejendom tegnes forbundet af bestyrelsen. I andre 
forhold - herunder kautionsforhold - tegnes forbun-
det af formand og kasserer. Ved fravær af en af 
disse tegnes forbundet af den nærværende sam-
men med næstformanden. 

§ 22 
Kredsbestyrelsen skal mindst bestå af en formand 
(medlem af JHF’s bestyrelse), en kasserer, en tur-
nerings-, en dommer-, en uddannelses-, en elite- 
og en børne- og ungeudvalgsformand, men kan i 
øvrigt suppleres efter behov. Den enkelte kreds kan 
beslutte, at der skal være en opdeling i børneudvalg 
og ungdomsudvalg med valg af formand for hvert 
udvalg, men den enkelte kreds har kun en repræ-
sentant i forbundets Børne- og Ungeudvalg. Kreds-
bestyrelsen kan konstituere sig med et forretnings-
udvalg, der varetager den daglige ledelse af kred-
sens virksomhed med fornøden kontakt til den øv-
rige del af kredsledelsen. Kredsbestyrelsen vælger 
blandt sine medlemmer en næstformand, der vare-
tager formandens opgaver ved dennes forfald. Val-
get er gældende for ét år. 
Kredsbestyrelsen udøver sin virksomhed under an-
svar overfor forbundets bestyrelse i overensstem-
melse med de til enhver tid gældende love og reg-
lementer, ligesom den er pligtig til at holde bestyrel-
sen underrettet om alle sager af ekstraordinær ka-
rakter. Kredsbestyrelsen modtager JHF’s legitimati-
onskort. 

§ 22 
Kredsbestyrelsen skal mindst bestå af en formand 
(medlem af JHF’s bestyrelse), en kasserer, en tur-
nerings-, en dommer-, en uddannelses-, en elite- 
og en børne- ungeudvalgsformand, men kan i øv-
rigt suppleres efter behov. Den enkelte kreds kan 
beslutte, at der skal være en opdeling i børneudvalg 
og ungdomsudvalg med valg af formand for hvert 
udvalg, men den enkelte kreds har kun en repræ-
sentant i forbundets Børne- og Ungeudvalg. Kreds-
bestyrelsen kan konstituere sig med et forretnings-
udvalg, der varetager den daglige ledelse af kred-
sens virksomhed med fornøden kontakt til den øv-
rige del af kredsbestyrelsen. Kredsbestyrelsen væl-
ger blandt sine medlemmer en næstformand, der 
varetager formandens opgaver ved dennes forfald. 
Valget er gældende for ét år. 
Kredsbestyrelsen udøver sin virksomhed under an-
svar overfor forbundets bestyrelse i overensstem-
melse med de til enhver tid gældende love og reg-
lementer, ligesom den er pligtig til at holde bestyrel-
sen underrettet om alle sager af ekstraordinær ka-
rakter. Medlemmer af kredsbestyrelsen modtager 
JHF’s legitimationskort. 

§ 24 

Kredsbestyrelsen udpeger et antal medlemmer til 
turnerings-, dommer-, uddannelses-, børne - unge-
udvalget og eliteudvalget, som sammen med 

§ 24 

Kredsbestyrelsen udpeger et antal medlemmer til 
turnerings-, dommer-, uddannelses-, børne- unge- 
og eliteudvalget, som sammen med 



 

~ 28 ~ 
 

I dag   Forslag til ændring 
udvalgsformanden forestår arbejdet i kredsen ud 
fra JHF´s reglement for hvert enkelt udvalg. 
Ved opdeling i et børneudvalg og et ungdomsud-
valg skal samme procedure følges. Alle udpegnin-
ger gælder i de nævnte tilfælde for en etårig peri-
ode. 
Valgte kredsbestyrelsesmedlemmer og udpegede 
udvalgsmedlemmer må ikke medvirke i parallelle 
aktiviteter i forbund, kredse og en forenings hånd-
boldafdeling i de tilfælde, hvor aktiviteten kan give 
anledning til inhabilitet. 
Alle ovennævnte udvalg kan efter godkendelse af 
kredsbestyrelsen udpege hjælpere i lokale områder 
til at bistå udvalgene med arbejdet i området. 

Udover den valgte kredsbestyrelse og de udpe-
gede udvalgsmedlemmer kan kredsbestyrelsen ud-
pege enkeltpersoner, arbejdsgrupper eller udvalg 
til varetagelse af særlige opgaver af midlertidig eller 
vedvarende karakter. Deltager kredsbestyrelses-
udpegede personer i kredsbestyrelsesmøder, har 
disse tale- men ikke stemmeret. 

udvalgsformanden forestår arbejdet i kredsen ud 
fra JHF´s reglement for hvert enkelt udvalg. 
Ved opdeling i et børneudvalg og et ungdomsud-
valg skal samme procedure følges. Alle udpegnin-
ger gælder i de nævnte tilfælde for en etårig peri-
ode. 
Valgte kredsbestyrelsesmedlemmer og udpegede 
udvalgsmedlemmer må ikke medvirke i parallelle 
aktiviteter i forbund, kredse og en forenings hånd-
boldafdeling i de tilfælde, hvor aktiviteten kan give 
anledning til inhabilitet. 
Alle ovennævnte udvalg kan efter godkendelse af 
kredsbestyrelsen udpege hjælpere i lokale områder 
til at bistå udvalgene med arbejdet i området. 
Udover den valgte kredsbestyrelse og de udpegede 
udvalgsmedlemmer kan kredsbestyrelsen udpege 
enkeltpersoner, arbejdsgrupper eller udvalg til vare-
tagelse af særlige opgaver af midlertidig eller ved-
varende karakter. Deltager kredsbestyrelsesudpe-
gede personer i kredsbestyrelsesmøder, har disse 
tale- men ikke stemmeret. 

§ 26 
Kredsbestyrelsen træffer afgørelse i alle lokale for-
hold i kredsen, herunder protester i henhold til 
JHF’s turneringsreglement og - bestemmelser. 
Kredsbestyrelsen skal, hvis en forening ønsker det, 
bistå denne med rådgivning omkring udførelsen af 
det daglige arbejde, ligesom kredsbestyrelsen om 
fornøden skal være foreningen behjælpelig med 
henvendelser til kommunale og statslige myndighe-
der. 
Kredsbestyrelsen kan endvidere i et begrænset 
omfang træffe afgørelse i lokale sager, hvor en for-
ening under kredsen - eller et medlem af en for-
ening under kredsen - overtræder “Love for Jydsk 
Håndbold Forbund”, § 9. Kredsbestyrelsen kan 
alene tildele foreningen eller medlemmet en advar-
sel, en irettesættelse henholdsvis idømme en bøde 
på op til kr. 2.000,- til foreningen. Kredsbestyrelsen 
kan idømme en dommer karantæne i en nærmere 
tidsbestemt periode efter skriftlig indstilling fra kred-
sens dommerudvalg. I alle andre tilfælde, herunder 
grovere eller gentagne tilfælde af overtrædelser, 
skal sagen forelægges og afgøres af JHF’s forret-
ningsudvalg. Kredsen kan også ved propagande-
rende foranstaltninger og arrangementer såsom 
opvisningskampe, cupturneringskampe, kampe for 
udvalgte hold, samt stævner og andre arrangemen-
ter for børn og unge søge at fastholde og øge inte-
ressen for håndboldspillet. 

§ 26 
Kredsbestyrelsen træffer afgørelse i alle lokale for-
hold i kredsen. Kredsbestyrelsen skal, hvis en for-
ening ønsker det, bistå denne med rådgivning om-
kring udførelsen af det daglige arbejde, ligesom 
kredsbestyrelsen om fornøden skal være forenin-
gen behjælpelig med henvendelser til kommunale 
og statslige myndigheder. 
Kredsbestyrelsen kan endvidere i et begrænset om-
fang træffe afgørelse i lokale sager, hvor en for-
ening under kredsen - eller et medlem af en for-
ening under kredsen - overtræder “Love for Jydsk 
Håndbold Forbund”, § 9. Kredsbestyrelsen kan 
alene tildele foreningen eller medlemmet en advar-
sel, en irettesættelse henholdsvis idømme en bøde 
på op til kr. 2.000,- til foreningen. Kredsbestyrelsen 
kan idømme en dommer karantæne i en nærmere 
tidsbestemt periode efter skriftlig indstilling fra kred-
sens dommerudvalg. I alle andre tilfælde, herunder 
grovere eller gentagne tilfælde af overtrædelser, 
skal sagen forelægges og afgøres af JHF’s forret-
ningsudvalg. Kredsen kan også ved propagande-
rende foranstaltninger og arrangementer såsom op-
visningskampe, cupturneringskampe, kampe for ud-
valgte hold, samt stævner og andre arrangementer 
for børn og unge søge at fastholde og øge interes-
sen for håndboldspillet. 

En ansat er en person, der 

• udfører et fast, lønnet arbejde for forbund 
eller kreds 

• får udbetalt en fast, skattepligtig, månedlig 
løn i løbet af året 

En ansat er en person, der 

• udfører et fast, lønnet arbejde for forbund 
eller kreds 

• får udbetalt en fast, skattepligtig, månedlig 
løn i løbet af året 
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I dag   Forslag til ændring 
Eks. på ansatte: 

• kontorpersonale 

• konsulenter (½ - eller heltids) 

• dommerpåsættere (fast månedlig løn) 
Eks. på ikke ansatte: 

• instruktører på enkeltstående kursus 

• kredstrænere 

• dommerpåsættere (honorar pr. kamp) 

• valgte politikere (i forbund og kredse), der 
modtager honorar 

 

Således vedtaget på repræsentantskabsmødet den 
6. maj 2017. 

 

Eks. på ansatte: 

• kontorpersonale 

• konsulenter  

• dommerpåsættere (fast månedlig løn) 
Eks. på ikke ansatte: 

• instruktører på enkeltstående kursus 

• kredstrænere 

• dommerpåsættere (honorar pr. kamp) 

• valgte politikere (i forbund og kredse), der 
modtager honorar 

 

Således vedtaget på repræsentantskabsmødet den 
27. april 2019 

 

 

 




