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Formand Mogens Mulle Johansen bød velkommen til repræsentanter fra 26 fremmødte foreninger, 

Fynske Idrætsforbunds formand, Bernd Nielsen, Æresmedlem Bent Thaisen, Anker Nielsen og Jan 

Kampmann fra DHF, JHF’s formand Kent Nicolajsen, guld- og sølvnålsindehavere, bestyrelses- og 

udvalgsmedlemmer samt øvrige gæster. 

Kirsten Lund Lohmann overrakte, i egenskab af bestyrelsesmedlem i Henny Elvira Jeppesen født 

Knudsens Fond, udlodninger til repræsentanter fra Risøhøj, Højby S&G, Fjordager IF, Kølstrup-

Rynkeby HK og DHG Odense, alle foreninger har helt eller delvist fået imødekommet deres 

ansøgning. Fonden uddelte omkring 40.000 kr. i alt 

 

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 den 12. marts 2019 og dermed 

lovligt. 

2.   Beretninger 

Formanden 
De mange beretninger dækker meget godt det, der er sket i Fynsk håndbold gennem året. De 

fynske klubber har gjort det godt. Der har stort set været et fynsk hold med i alle DM rækker for 

ungdomshold, hvor det er blevet til både guld- og sølvmedaljer. 

Odense Håndbold skal se, om de kan trække bronzemedaljer hjem. GOG er stadig i kamp om 

mesterskabet på herresiden. 

De mange fynske foreninger har gjort et fantastisk stykke arbejde igennem året, vi er steget med 

0,5 % flere medlemmer i forhold til sidste år. Mogens Mulle Johansen er sikker på, at vi på Fyn er 

ved at være der, hvor kurven for alvor knækkes. 

Selvom det kan synes vigtigst, at det er lykkes at vende kurven, så er vi fortsat nødt til at få flere 

medlemmer. Det er derfor vigtigt at tage imod de tilbud, der bliver udbudt fra forbundet, så der er 

flere sjove og udfordrende spil, som medlemmerne kan deltage i. Det er vigtigt, at vi hjælper 

hinanden og får endnu flere med.   

Håndbold er det stykke legetøj, der er sjovest, hvor 3. halvleg også er vigtig, da det er der, man får 

de sociale relationer. 

Beach Handball er igen i år en succes. Sidste år steg Fyn med 20 % flere tilmeldte hold. Igen i år 

er der fremgang, der tilmeldt 685 hold, hvilket er 7 % flere tilmeldte hold i forhold til sidste år. Det er 

vi i bestyrelsen rigtig godt tilfredse med. 

Det er fortsat muligt at komme på venteliste til Beach-stævnerne. Send en mail til Morten på 

kontoret, hvis I gerne vil have hold med. 

Fra DHF-turen, skal det siges fra John Kruse, at de meget gerne ser flere fynske hold tilmeldt. 

Tilmeld jer via DHF’s hjemmeside. 

Beretningen blev godkendt uden bemærkninger. 
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Børne- og Ungdomsudvalget 
Anne Kruse opfordrende alle klubber til at tilmelde korrekt i alle rækker. Alle foreninger er nødt til at 

tage en snak med deres trænere, så de får tilmeldt korrekt. Det skal være sjovt og udviklende at 

spille håndbold og det er på ingen måde sjovt at spille håndbold, hvis man taber med 10 mål til 

hver kamp.  

Børne- og Ungdomsudvalget efterlyser forslag fra klubberne til flere arrangementer for børn og 

unge. I foråret lavede udvalget et arrangement for U-14 spillere, hvor de var inviteret til ligakamp 

samt oplæg fra ligaspillere.  

Meld endelig gerne ind til kontoret med gode ideer, alle forslag er velkomne. 

Beretningen blev godkendt uden bemærkninger. 

Uddannelses- og Talentcenterudvalget 
Joakim Petersen havde ingen yderligere kommentarer udover den skrevne beretning. 

 

Beretningen blev godkendt uden bemærkninger. 

Turneringsudvalget 
Bjarne Knudsen startede med at takke for det flotte fremmøde til de informationsmøder vedrørende 

ulige årgange, der har været afholdt. Turneringsudvalget kunne godt tænke sig, at der også var et 

stort fremmøde til de foreningsmøder der indbydes til. Desværre lykkedes det ikke at samle nogen 

til de foreningsmøder, der var inviteret til denne sæson. Udvalget håber på at få nogen gode ideer 

til, hvordan de skal mødes med foreningerne. 

Der har været afholde Fynsmesterskaber med afbud, måske er det en forkert form, vi afvikler det 

på? Kom gerne med gode forslag til, hvordan afviklingen kan være fremadrettet.  

 

Vi vil gerne have gang i noget mere Oldies håndbold. Klubberne opfordres til at går hjem og 

reklamer for Oldies håndbold i deres klubber, så vi kan få flere hold til at spille 

 

Næsby, John Winding spørger til foreningsmøderne. John vil gerne vide, hvor få klubber, der skal 

tilmeldes før møderne afholdes? Måske er det bedre at høre de få klubber, der har tilmeldt sig i 

stedet for slet ikke at høre nogen? 

 

Højby, Ronni Nielsen foreslår et obligatorisk trænermøde hvor resultater efter niveaustævnerne 

diskuteres, så klubberne efterfølgende kan tilmelde i korrekte rækker. 

Beretningen blev godkendt. 

 

Dommerudvalget 
Per Rasmussen orienterer om at FHF er det eneste forbund, hvor det er muligt at påsætte 

dommere til samtlige kampe. Desværre er det sådan, at mange dommere efterhånden er oppe i 

årene og flere vil stoppe med dommerhvervet inden for de næste år. Det er derfor vigtigt at 

rekrutterer nye dommere. 

Årets ungdomsdommere blev i år Emil Flemming Sørensen og Rasmus Mandrup Jørgensen. 

Årets dommerpar blev i år Mikael H. Moesgaard og Henrik Jacobsen. 

DHG, Nicolaj Gynther, mener ikke det er et succeskriterie, at der kan påsætte dommer fra FHF til 

alle kampe. Påsættes der ikke dommere fra forbundet, så er klubberne tvunget til selv at finde 

dommere. En ide kan være at enkelte klubber certificeres til at dømme selv, det er vigtigt at 
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anerkende, at der er en vis tryghed, for en ny dommer, i at dømme i egne hal. Nicolaj opfordrer 

dommerudvalget til at tænke over det.  

 

Per Rasmussen beretter, at det før i tiden har været brugt mange ressourcer på at holde styr på de 

uautoriserede dommere. Punktet tages med til udvalgsmøde. 

BR 66, Claus Schmidt, mener man som foreninger bør prioritere dommerhvervet, det skal gøres 

mere attraktivt at være dommer. Det er vigtigt, at der kommer flere dommere indenfor kort tid, da 

der kommer flere hold og derved flere kampe. 

Beretningen blev godkendt. 

3.  Regnskab 

Carsten T. Madsen fremlagde det reviderede regnskab til godkendelse samt budget til orientering. 

 

Gennemgang af regnskab 2018. Regnskabet blev godkendt. 

 

Orientering af budget 2019. 

 

Carsten orienterede om, at Henny Elvira Jeppesen født Knudsens Fond, har en formue på ca. 1,3 

mio.kr. Det er afkastet fra de investerede midler, der udloddes til de foreninger, hvor man har 

imødekommet deres ansøgning. 

Budget godkendt uden kommentarer. 

 

4.   Indkomne forslag 

Forslag til ændring af FHFs love (2/3 flertal) 

 

Mindst 44 stemmer ud af de 65 tilstedeværende skal være for forslaget, før det kan vedtages. 

1. Forslag fra FHFs bestyrelse  

Udvidelse af Uddannelse- og talentcenterudvalget med en person, med valg i ulige år. (FHF Love 

§10) 

 

Der var ingen kommentarer, inden dirigenten kaldte til afstemning. 

Forslaget blev vedtaget 

For: 65 

Imod: 0 

 

Indkomne forslag – Simpelt flertal 

Konsekvensrettelser til propositioner 

I forbindelse med indførsel af ulige årgange, vil der være konsekvensrettelser af følgende ting i 

FHF’s propositioner: 



                              Repræsentantskabsmøde 2019 - referat                            

 Side 5 
    

Sæson 2018/2019 Sæson 2019/2020 

U-10 U-11 

U-12 U-13 

U-14 U-15 

U-16 U-17 

U-18 U-19 

 

De indkomne forslag til propositioner tager udgangspunkt i de nye aldersgrupper  

Brian Nielsen, kontorleder forklarede, at alle ændringer vil ske administrativt i FHF’s propositioner. 

 

 

Indkomne forslag til propositioner 

1. Forslag fra Vissenbjerg GIF  

Serie 4 Herrer: Spilletiden ændres til 2 x 25 minutter. (Nuværende spilletid 2 x 20 minutter) 

Der var ingen kommentarer, inden dirigenten kaldte til afstemning. 

Forslaget blev vedtaget. 

 

 

 

 

2. Forslag fra Højby Håndbold  

U-11: Der er ønske om indførsel af U-11 AA-række i drenge- og pigerækken i første 

halvsæson, så der i alt er 4 niveauer fra sæsonstart, og ikke kun i 2. halvsæson. (AA, A, B, C) 

U-10 dreng og pige A var der i 2017 5 hold og i 2018 var der ingen hold på drengesiden og 

færre på pigesiden.  

Derfor er det spørgsmålet, om det er muligt at lave den række. 

Højby S.&G., Ronni Nielsen mener, det vigtige er at få 4 niveauer, de mener det er vigtigt at 

der kommer et ekstra niveau, så man kan tilmelde i rigtige rækker. Det er mange klubber, der 

har givet medhold i denne indstilling. Det er vigtigt med et ekstra niveau mellem f.eks. B og C, 

det er ikke så meget A rækken de skal nok klare sig. Hvorfor gøre det nu, det er smart at gøre 

det nu, hvor vi alligevel går over til ulige årgange. U-14 har 4 rækker til opstarten, derfor mener 

vi, det vil være godt med et ekstra niveau, som også gælder i de mindre årgange, dette så man 

får tilmeldt korrekt. 

Vissenbjerg G.&I.F., Brian Friis mener, det har en betydning, at det hedder AA række. 

Kørselsafstanden har ingen betydning, det vigtigste er, at afstanden mellem top og bund ikke 

bliver så stor, som den er nu.  

 

Turneringsudvalget håber, at klubberne har fundet ud af, hvordan man tilmelder hold. Det er 

vigtigt for TU, at klubberne bliver bedre og bedre til at ramme det rigtige niveau. Det er korrekt, 

at der sker en afsmittende virkning, når holdene tilmelder sig. Det kræver meget af trænere og 

foreninger, så det vil være rigtig fint at snakke sammen efter niveaustævner. 
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Middelfart HK, Jacob Sandberg træner U-12 spillere og har været til niveaustævne, hvor de fik 

mange klø. Har derefter kontaktet forbundet for at høre, hvad de har tænkt sig at gøre ved den 

store afstand holdene imellem, fik det svar, at det er op til klubberne at finde en løsning. Jacob 

mener, det vil være fint at kigge på resultaterne efter niveaustævnet, så holdene bliver tilmeldt 

korrekt. Jacob mener ikke, det hjælper at snakke sammen klubberne imellem, det har vi prøvet 

uden held. Jacob ønsker, at forbundet vil gå forrest og tage fat i klubberne. Vi knækker ikke 

kurver, hvis vi ikke tager fat i problemet. Forbundet, klubberne og trænerne bør tage ansvaret 

på sig.  

Bjarne udtaler, at forbundet godt ”gider” at tage os ad det. Det er vigtigt, at klubberne taler 

sammen, da det er klubberne der tilmelder holdene, forbundet kan ikke bestemmer hvilken 

række de skal tilmelde i. 

Østfyns HK, Mike Petersen, mener at forbundet alligevel bestemmer, for hvis der ikke er nok 

hold, så bliver holdene flyttet i en anden række, så derved styrer forbundet jo rækkerne ved at 

rykke nogen rundt. Østfyns ville gerne have være tilmeldt i B rækken, men var nødt til at blive 

tilmeldt i A rækken, da der ikke var hold nok til B-rækken.   

DHG, Nicolaj Gynther mener, at der bør være flere rækker, ikke kun i U-11 men hele vejen op 

til U-19. 

Otterup HK, Ivan Petz spørger, om det kan overvejes i turneringsudvalget at lave en ”test” i den 

kommende sæson med 4 niveauer i 1. halvsæson, dette for at se, om det kan lade sig gøre i 

andre årgange udover U-11? 

Dirigenten gør opmærksom på, at forslagene ikke kan tages op, når de ikke har været fremlagt 

inden mødet. Husk at forslagene står korrekt. 

Dirigenten kaldte til afstemning. 

Forslaget blev vedtaget. 

 

 

3. Forslag fra FHF  

Som konsekvens af at forslag 2 blev vedtaget, trak FHF forslag 3, som derfor ikke er behandlet 

på mødet. 

  

U-11: AA-Række oprettes altid i 2. halvsæson. Begrænsningen på antallet af hold i A-rækken i 

første halvsæson fjernes. 

 

Ny tekst: 

De 6 bedste A-hold rykker op i AA i 2. halvsæson.  

- Det er Turneringsudvalget, der ud fra sportslige hensyn, fastlægger de nærmere 

regler for ombrydning til og størrelse af nye AA, A-, B- og C-puljer 
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4. Forslag fra FHF  

U-11: Spilletid i U-11 AA Rækker ændres til 2 x 25 minutter. (Nuværende spilletid 2 x 20 minutter) 

Der var ingen kommentarer, inden dirigenten kaldte til afstemning. 

Forslag blev vedtaget. 

 

5. Forslag fra FHF  

U-9: Der oprettes en A-række med puljer på indtil 10 hold, der spiller en enkeltturnering i 1. 

halvsæson.  

Turneringsudvalget har ligeledes mulighed for at udbyde en B række i 2. halvsæson.  

Oprettes en B række i 2. halvsæson, vil denne række indgå i ombrydningen, og der være 

mulighed for at eftertilmelde til U-9 B rækken i 2. halvsæson. 

Spilletid: 2 x 20 minutter  

• Det er Turneringsudvalget, der ud fra sportslige hensyn, fastlægger de nærmere regler for 

ombrydning til og størrelse af nye A og evt. B puljer. 

• Der indberettes resultater der ikke offentliggøres, men bruges til ombrydning til 2. 

halvsæson. 

• Der kåres ikke pulje og rækkevindere. 

 

Højby S.&G., Benjamin Minik Kristensen spørger til, hvorfor der ikke laves en B-række i 1. 

halvsæson?  

Vissenbjerg G.&I.F., Brian Friis mener, at hvis der ikke andre rækker at tilmelde hold i, så er 

en enkelt A-rækker bedre end ingenting. 

DHG, Nicolaj Gynther spørger til, hvis der f.eks. er 20 hold der tilmelder sig i A rækken, så kan 

der ikke niveauinddeles eller? 

Bjarne Knudsen, beretter, at grunden til der kun oprettes en A-rækker er, at kørselsafstanden 

ellers vil blive for stor. Han mener, det vil være svært at opnå 20 tilmeldte hold i U-9 løbende 

turnering. Derudover gjorde han opmærksom på, at der kan laves mange puljer i en række. 

Otterup HK, Ivan Petz siger, vi ved endnu ikke, hvor mange U-9 hold, der bliver tilmeldt til 

løbende turnering, men der er vel ingen der kan have noget imod, at vi opretter en række i U-9 

løbende turnering? 

Dirigenten tolker, at det ikke er et problem, hvis der er 30 eller flere hold tilmeldt, så oprettes 

der bare flere puljer. 

Nr. Aaby Båring HK, Sisse Frankfurth, sætter spørgsmålstegn ved, hvorfor der ikke kan der 

oprettes en B-række, hvorfor skal det kun være en A-række? Hvad er problematikken i, at der 

oprettes flere rækker?  
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SUS Håndbold, Pia Alexandrovietz spørger til, om der bliver oprettet syv stævner i U-9 

rækkerne. 

Der bliver oprettet syv U-9 stævner i kommende sæson. 

Formand for BUU, Anne Kruse orienterer om at U-9 løbende turnering vil være under 

Turneringsudvalget, stævnerne ligger i Børne- og Ungdomsudvalget.  

FHF har valgt at udbyde en A- række til de bedste U-9 spillere i løbende turnering. Vi mener at 

U-9 vil blive en spinkel årgang, da vi i kommende sæson med ulige årgange både har U-8, U-9 

og U-11 rækker. Det er vigtigt at U-9 spillerne kommer ud at spille så mange kampe som 

muligt, hvilket de har mulighed for til stævnerne, hvor de spiller 2 kampe pr. stævne. 

Turneringsudvalget er villige til at oprette en B-række efter jul, men der oprettes kun en A-

række i 1. halvsæson. Tænk på, hvor få spillere der er. 

Højby S.&G., Benjamin Minik Kristensen spørger til, om der er noget statistik vedrørende antal 

af U-9 hold, da de i Højby har omkring 30 spiller i U-9 rækken? Han mener, der er nødt til at 

være flere rækker, for at der er flere, der tør tilmelde sig. 

Dirigenten kaldte til afstemning. 

Forslaget blev vedtaget.  
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5. Valgte personer på FHF Repræsentantskabsmøde 2019 

 

UDVALG NAVN STATUS 

Forretningsudvalget 

  

  

Næstformand Niels Kildelund Valgt for 2 år 

Økonomiansvarlig Torben Christensen Valgt for 2 år 

Bestyrelsen 

  

  

Uddannelse- og Talentcenter Carsten Jensen Valgt for 2 år 

Dommerudvalg Per Rasmussen Valgt for 2 år 

Børne- og Ungdomsudvalg 

  

  

  

  

Martin Bønløkke Valgt for 2 år 

Trine Wenholt Valgt for 2 år 

Jacob Wahl Valgt for 2 år 

 Uddannelse- og Talentcenter 

  

  

 Lise Rosenfeldt Laursen Valgt for 2 år 

 Ole Bruun Andersen Valgt for 2 år 

Turneringsudvalg 

  

  

  
John Kruse Valgt for 2 år 

Ninna Hansen Valgt for 2 år 

Dommerudvalg 

  

  

  

  

Henrik Damgaard Valgt for 2 år 

Ulrich Andreasen Valgt for 2 år 

Claus Ulrik Nielsen Valgt for 2 år 

Revisorer  

  

  

 
Allan Lund Valgt for 2 år 

Kurt Poulsen Valgt for 2 år 
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6. Eventuelt 

Kåring af årets Håndboldklub på Fyn  

Team Vestfyn blev årets håndboldklub på Fyn. 

Team Vestfyn modtog et diplom og et gavekort på kr. 5000 til Sporten Svendborg, overrakt af 

formand Mogens Mulle Johansen. 

 

Kåring af årets bedste stævneansvarlige forening for U-5 til U-8 

Børne- og Ungdomsudvalget har i år valgt at kåre ”Årets bedste stævneansvarlige forening”  

Til de sidste ministævner, har der derfor været en afstemning i gang, hvor 134 personer stemte, ud 

af dem havde 67 personer stemt på GV Ejby, som værende den bedste stævneansvarlige 

forening. 

GV Ejby modtog et diplom samt gaver fra Sporten Svendborg, Select og FHF, overrakt af 

formanden for BUU, Anne Kruse. 

Bjarne Knudsen uddelte pokaler til Fynsmestrene. 

For herrer senior blev det GOG Håndbold, Niels Kildelund modtog pokalen på vegne af GOG.  

I dame senior, var vinderen Odense Håndbold, Hans Jørgen Lassen modtog pokalen på Odense 

Håndbolds vegne 

Mogens Mulle Johansen overrakte blomster og takkede den afgående repræsentant fra 

forretningsudvalget, Carsten T. Madsen samt afgående bestyrelsesmedlem, Joakim Petersen, for 

deres store indsats i FHF gennem årene. 

 

Oplæg fra Torsten Laen 

 

Mogens Mulle Johansen uddelte ærestegn i sølv til Carsten T. Madsen og takkede for den store 

indsats gennem årene. 

Dirigenten lukkede officielt repræsentantskabsmødet, hvorefter Mogens Mulle Johansen takkede 

dirigenten for at have ledet repræsentantskabsmødet godt. 

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

 

 

Referent: 

Annika Møgelmose, sekretær FHF 

 

Referat godkendt den 16. maj 2019 af  

Jacob Schjern Andersen 

 


