
 

Brøndby den 20. maj 2020 
 
Referat af bestyrelsesmøde nr. 7 2019-2020 (virtuelt møde) 
 
Mandag d. 11. maj 2020, kl. 17.30  
 
Deltagere:  Per Bertelsen (PB), Anker Nielsen (ANI), Kent Nicolajsen (KN), Allan 
Enevoldsen (AE), Betina Lyng-Bjerre (BLB),  Jan Kampman (JK), Ove Leegaard (OL), 
Mogens Mulle Johansen (MMJ), Troels Hansen (TH),Michael Svendsen (MS),  Michael 
Sahl-Hansen (MSH), Kasper Jørgensen (KJ), Morten Stig Christensen (MOC), Henrik M. 
Jacobsen (HMJ) og Frank Smith (FS) 
  
 
Dagsorden   
 
Sager til orientering/drøftelse  
 
Punkt 1 Møde med EHF om DA EM 2020  
 PB og MOC har afholdt møde med Norge og med EHF. 
 EHF er villige til at kigge på forskellige scenarier for det 

kommende mesterskab. 
 Der afholdes et møde igen om en måned.  
 
Punkt 2 Orientering fra Task Force 
 PB indledte punktet med at udtrykke en stor tak til de mange, 

der har gjort et rigtig stort arbejde med Task Force. 
  
 Herefter gennemgik BLB sin præsentation, der på forhånd var 

tilsendt bestyrelsen. 
 
 BLB fremhævede, at pressemeddelelser er afstemt og udsendt i 

god dialog med DGI.  
 
 Alle håndboldskoler og øvrige aktiviteter er lukket ned t.o.m. uge 

30. Forsøges i stedet afholdt i uge 42.  
 
 BLB opfordrede distriktsforbund og region til at komme med 

kandidater til at indtræde i ungefaggruppen. 
 
 Kåring af årets håndboldforening er flyttet tilbage til BRUD.  
 
 Dialogen skal fastholdes med DIF i det videre arbejde.  
 
 Task Force stopper arbejdet, når vi atter åbner op på normale 

vilkår.  
   
 
Punkt 3 Orientering om økonomi 
       ANI gav en orientering om den økonomiske status.  
 
 



 

 
Punkt 4 Meddelelser fra 

a. Formand 
Sagen om afslutning på turneringen har fyldt og fylder stadig 
rigtig meget. Der er nu indkaldt til et ekstraordinært 
repræsentantskabsmøde d. 25. maj.  

 
b. Administration 

MOC oplyste, at møder i EHF om turneringskalenderen har 
været positivt og endt i gode løsninger.  
 
Bundesligaen har henvendt sig til IHF’s præsident i 
anledning af at IHF har afvist at modtage støtte fra IOC med 
baggrund i egne formueforhold. 
 
Der afholdes møde mellem DIF /DHF og DF-H onsdag d. 13. 
maj. 

 
 

c. Divisionsforeningen Håndbold 
Også her har den uafsluttede turnering fyldt rigtig meget. Det 
er stadig DF-H’s holdning, at den i Prof. udvalget trufne 
beslutning skal fastholdes.  
 
DF-H finder det forkert, at en sådan beslutning 
tilsyneladende ikke kan træffes i det rette organ – 
Prof.udvalget.  
 
En del klubber har eller vil få udfordringer med økonomien – 
specielt i den kommende sæson 

 
d. Håndbold Spiller Foreningen 

Der er store udfordringer for spillerne, idet mange klubber 
ønsker, at de går ned i løn. Spillerne har også faste udgifter 
og regninger, der skal betales.  

 
Punkt 5     Godkendelse af referater  

a. Referat fra Beach d. 6. februar 2020 
b. Referater fra TU 10. marts og 20. april 2020 
c. Referat fra BRUD 18. februar 2020 
Ingen bemærkninger. 

 
 
Punkt 6 Evt. og åben for tilføjelser 

TH oplyste, at HRØ’s personale d.d. er mødt ind på kontoret. De 
skal nu i gang med at kontakte samtlige foreninger ud fra en 
udarbejdet fælles spørgeguide. 

 
  

Der var enighed om at afholde yderligere et (endnu ikke 
datofastsat) bestyrelsesmøde inden sommerferien.   
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