
 

 
Brøndby d. 8.oktober 2019 
 
Referat af FU-møde nr. 3 2019-2020 
 
Torsdag d. 19. september 2019, kl. 17.30 på Hotel Scandic Odense, 
Hvidkærvej 25, 5220 Odense SØ 
 
Deltagere:  Per Bertelsen (PB), Jan Kampman (JK) og Anker Nielsen (ANI), Kent 
Nicolajsen (KN), Henrik Jacobsen (HMJ), Morten Stig Christensen (MOC) og Frank Smith 
(FS) 
Gæster: Mogens Mulle Johansen (MJ) og Troels Hansen (TH) 
  
  
PB informerede om følgende: 
 
Tidens udfordringer 
TTO og Challenge udfordringerne drøftet. PB skal deltage i programmet Overtrådt 
førstkommende onsdag. 
Evaluering sker på det kommende møde i Udvalget for Professionel Håndbold d. 7. 
oktober.  
 
Møde med DF-H og EDU 
Det gode arbejde i udviklingsgruppen kører videre. Kommende møder er aftalt.  
 
Møde mellem PB og Kasper Jørgensen. 
PB har afholdt et godt møde om det videre samarbejde i Prof. Udvalget. Der er aftalt 
løbende møder mellem PB og Kasper, hvor man fortsætter disse drøftelser og aftaler 
fælles udmeldinger.  
 
Strukturarbejdet 
JHF har stillet spørgsmålstegn ved om man arbejder i fælles retning, henset til sagerne 
om Team Time Out og Challenge. Der har været mange udmeldinger fra DHF på kryds og 
tværs i forskellig retning. 
JHF skal fortsat bruge tid på at drøfte strukturen. Mange jyder går med tankerne om et 
DHF – en organisation. 
JHF ønsker lidt mere værdi tilført bestyrelsesmøderne, idet man også erkender, at man 
ikke selv har bidraget nok til indholdet. 
KNI ønsker også en afklaring af forventningerne til de enkelte bestyrelsesmedlemmer. 
Hvem gør hvad?   
Enighed om at dette optages som et punkt på det kommende FU-møde.  
 
HRØ har deltagelse af Carsten Grønman på et bestyrelsesmøde d. 2. oktober. Har taget 
som et udgangspunkt, at processen starter med et blankt stykke papir.  
 
FHF skal interviewes i den kommende uge, hvilket man ser frem til. Og ser frem til at der 
senere kommer mere kød på skelettet.  
 
JK fandt planerne for det kommende arbejde lidt forvirret. Kan ikke helt følge processen, 
der er vedtaget, hvorfor dette blev uddybet. 
 
Kommissorier for økonomi- og struktur- underarbejdsgrupperne præsenteres på 
Styregruppemødet d. 10. oktober til godkendelse, hvorefter arbejdet igangsættes.  
 
ANI: 
Arbejder frem mod budget 2020. Det kniber lidt med at få tidsfristerne overholdt af nogle 
af de budgetansvarlige.  



 

Budgetmøde i DIF afholdes næstkommende weekend.  
Der kommer ikke nyt materiale fra Beach i relation til drøftelse af den fremtidige strategi. 
Der skal tages udgangspunkt i det oprindeligt fremsendte materiale til bestyrelsen.  
 
KN: 
Licenser til et kommende økonomisystem synes at være dyrt. HMJ nævnte, at der kun er 
brug for tilkendegivelser om, hvem der kunne tænke sig at være med. 
GDPR – er vi på højde med situationen? HMJ oplyste, at vi er godt med i relation til 
beskrivelse af de forskellige områder og scenarier. Men på sigt må GDPR formodes at 
komme til at koste en del.  
 
TH 
Der er ved at komme gang i turneringen, herunder de nye spilformer.  
Er ved at afslutte ”Københavner projektet”. Håndbold ud i skolerne, som er en del af 
projektet, fungerer rigtig godt. Der skal laves en evaluering for hvert skoleforløb. 
Evalueringen går til DHF / BRUD og Udviklingsafdelingen.  
Det overvejes at søge et tilskud hos DHF til afholdelse af en skoleturnering i HRØ’s 
område. 
HRØ er nu blevet tilbudt en plads i Idrætsforum København efter et møde med DIF’s Hans 
Natorp. TH har taget denne plads på vegne af HRØ og DHF. 
 
MMJ 
Forventer en lille stigning i antallet af tilmeldte hold til vinterturneringen. Man har kun haft 
2 U-19 pigehold tilmeldt til rækker under U-19 1. og 2. div. Disse hold indtræder i stedet i 
en DS1 række.  
 
JK 
EU arbejder med et forslag til en ny struktur. Der vil formentlig fremkomme en indstilling 
om et tilskud fra ”Klausulerede midler til breddeidræt under DHF”. Enighed om at en 
ansøgning ikke hører til her. Midlerne må søges på anden vis, f.eks. via budgettet.  
 
HMJ 
Har lavet et udkast til en ansøgning om ekstra bevilling til konsulentordningen til det 
kommende bestyrelsesmøde. 
 
It-omkostningerne kan ikke holdes nede, bl.a. på grund af GDPR. Aftalen om fordeling af 
omkostninger med en maksimal stigning på 3 % kan derfor ikke overholdes. HMJ ønskede 
oplysning om hvornår distriktsforbund og region arbejder med det kommende budget. For 
2020 sker der ikke en større opkrævning. Men fremadrettet kan dette ikke overholdes.  
De 3 formænd melder tilbage til FS om dette.  
 
MOC 
TD’s bestyrelse har kaldt Morten Henriksen ind i relation til høringssvar fra DHF i relation 
til omgangstonen med atleter.  
Der har været afholdt landstrænermøde, som var rigtig godt og konstruktivt.  
Der er krav om EHF Mastercoach i CL og ved mesterskaber, hvilket på kort sigt kan skabe 
udfordringer.  
Har i dag deltaget i møde med Skattestyrelsen sammen med HSF og DF-H. Temaet var 
sorte penge. Skattestyrelsen vil gerne i dialog med DHF om sagen. Spørgsmålet er om 
det sportsligt skal have en konsekvens i tilfælde af en skattesag.  
DHF går efter OL-kvalifikationen på damesiden.  
EM 2020 – afholdt møde med Parasport, der i 2020 vil forsøge at få en event i form af 
Special Olympics i håndbold. Man vil gerne holde denne event i tilslutning til vores 
mesterskab. Dette drøftes videre med Parasport. 
 
  
FS  


