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Referat af Repræsentantskabsmøde tirsdag d. 1. september 2020 på 

Scandic Hotel Kolding 
 
Formand Per Bertelsen bød velkommen til DHF’s repræsentantskabsmøde 2020.  
 
Per Bertelsen indledte mødet med at udtale mindeord om af vores guldnåleindehavere, 
Leif Eliasen, der gik bort i juni måned. Repræsentantskabsmødet afholdt 1 minuts stilhed 
til ære for Leif Eliasen.  
 
Punkt 1 Valg af dirigent 

 På forslag fra bestyrelsen blev Jens Bertel Rasmussen valgt til dirigent.  
   
Jens Bertel Rasmussen blev valgt med akklamation. Herefter 
konstaterede han repræsentantskabets lovformelighed og 
beslutningsdygtighed. 
 
Som stemmetællere blev valgt Jens Henriksen (JHF) og Brian Nielsen 
(FHF). 
Der var mødt 51 stemmeberettigede repræsentanter. Deltagerlisten er 
bilag til dette referat.  

 
 
Punkt 2 Formanden og de nedsatte udvalg aflægger beretning 
   Per Bertelsen aflagde herefter den mundtlige beretning: 

 
”WOW indledte jeg sidste års beretning med. 
I år må det være noget i retning af PUUUUUHHH 
Hvilket håndbold år…. 
  
I starten af marts fik vi medlemstallene, og vi var steget med godt 1000 
medlemmer. 
Armene langt op over hovedet. En af vores store satsninger, havde nu 
givet pote. Jeg tror, at vi alle var glade og ikke mindst stolte. 
 
To dage senere, så lukkede Corona alt ned, og vi måtte se hele denne 
sæson gå i stå, ja køre i grus.  
Vi var alle totalt frustrerede. Vi anede ikke at en sådan situation kunne 
opstå, og for at være helt ærlig, så havde jeg heller ikke nogen anelse om 
hvordan vi skulle tackle den. Jeg tror vi alle manglede ord, men at vi måtte 
alle handle omgående. 
 
På breddesiden traf distrikterne beslutning om at lukke ned omgående. En 
nedlukning som selvfølgelig frustrerede rigtig mange. Ikke mindst fordi vi 
var lige ved målet for sæsonen, og slutningen af turneringerne, men sidst 
og ikke mindst, at de afsluttende private stævner, som giver en masse 
rent socialt for holdene og spillerne, blev aflyst. 
 
Dette gjorde selvfølgelig også, at de indtægter som lå i disse stævner, og 
som er benzinen i mange klubber, for at få dem til at køre rundt, pludselig 
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 forsvandt fra det ene øjeblik til det andet. Heldigvis fornemmer jeg, at 
nogle klubber har fundet andre indtægtskilder og at rigtig mange har fået 
reduceret omkostningerne til et minimum. 
 
Vores børne og ungdomsspillere kunne ikke længere opleve fællesskabet 
og det yderst vigtige kammeratskab i klubberne. Hele den sociale del blev 
revet væk fra den ene dag til den anden. 
 
På elitesiden måtte vi også træffe et utroligt svært valg; nemlig at stoppe 
turneringen.  Stillingen blev fastfrosset på det givne tidspunkt. En utrolig 
svær beslutning, som jeg aldrig håber at vi skal igennem igen, hverken på 
den ene eller anden måde. Nogle blev glade (hvis man kan tillade sig at 
sige dette), nogle kede af det, nogle blev vrede, nogle havde forståelse, 
nogle havde absolut ingen forståelse, hvilket I sikkert alle har læst og hørt 
om. Så det vil jeg ikke bruge megen tid på her. Blot sige at ALLE i prof. 
udvalget var kede af at skulle træffe beslutningen. Men man traf i fuld 
enighed en beslutning efter bedste evne. 
En langtrukken sag blev rullet ud, men endte med at afgørelsen blev til 
sidst stadfæstet i DIFs appelinstans. 
Efterdønningerne er nu mere af økonomisk karakter. Hvordan kommer vi i 
fællesskab igennem den kommende tid. Det kan kun fremtiden vise, såvel 
på den korte som den lange bane. 
 
I skrivende stund, er der et forbud mod at have mere end 500 personer i 
hallerne, samt et ikke uvæsentligt antal af restriktioner, der skal 
overholdes. Ikke nemt, men for at hjælpe os selv i fremtiden, er det 
væsentligt, at vi alle hjælper hinanden med at overholde reglerne. Kun 
derved får vi løsnet mere op. 
 
  
DHF´s bestyrelse, nedsatte straks efter starten på Covid 19, en Task 
Force gruppe, bestående af udpeget personale og politikere. Denne 
gruppe skulle konstant overvåge nedlukning samt den nye opstart, og 
komme med beslutninger og anbefalinger hen over sommeren. 
 
Efter at distrikts- og forbundskontorene er gået i gang igen, havde vi en 
formodning om, at arbejdet kunne lægges tilbage på disse kontorer. 
Desværre var denne opgave sammenholdt med turneringsopstart ikke det 
mest perfekte match, hvorfor vi i DHF har startet op med en HOT LINE 
således at vi kan få ensrettet tingene hen over det ganske land. 
 
Jeg vil her gerne takke gruppen for et helt enestående stykke arbejde, og 
jeg håber at det vil vare ved.  
  
Vi har, som jeg tidligere har nævnt, en aftale med DIF om at vi skal have 
good governance implementeret i Dansk Håndbold. Implementeringen 
skulle havde været igangsat med den sidste del af strukturdebatten, 
således at disse kunne være indført samtidig. Desværre har strukturen af 
forskellige årsager trukket ud i ca. ½ år. Dette har betydet, at vi ikke helt 
har kunnet holde denne plan. Men at vi nu er nødsaget til at speede 
denne proces op. Det er ikke en ideel plan. Men for at vi kan holde vor 
aftale med DIF er dette desværre en nødvendighed. 
 
Jeg syntes, at alle der også i det forgangne år har arbejdet med bredde 
håndbolden i Dansk Håndbold, skal have et ordentlig skulderklap. 
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 Alene implementeringen af alt det nye, er ikke gået uden sværdslag. Men 
hold op hvor har vi mange fantastiske ildsjæle, der kæmper hver eneste 
dag, med at bringe det absolut bedste ind i vores elskede sport. 
 
I har langt fra de bedste betingelser, ikke mindst fordi en lille del af vor 
sport stjæler stort set al spalteplads, men netop af denne grund, er det så 
vigtigt, at vi også her siger tak. 
 
Årene fremover, vil som al andet i vores sport stå hen i det uvisse. Jeg 
VED at I tager handsken (eller rettere i øjeblikket, mundbindet på ����) og 
kæmper videre med de muligheder og begrænsninger vi nu har og eller 
må få. 
Tusind tak for jeres fantastiske arbejde. 
 
Vi har i det forgangne år haft et rigtig godt og konstruktivt samarbejde 
med DIF, både på det administrative og på det politiske niveau. Det er min 
opfattelse, at vi bliver hørt, og i fornuftig grad bliver inddraget i 
processerne. Ikke kun til gavn for håndbolden, men for dansk idræt 
generelt. 
 
DIFs formand Niels Nygård, er desværre nødsaget til at stoppe på det 
kommende årsmøde i maj 2021, på grund af DIFs interne regler om 
aldersbegrænsning. Der hersker, for mig ingen tvivl om, at Niels er og har 
været en fantastisk formand, som har forstået at samle over 60 
specialforbund. En utrolig flot indsats. 
 
Jeg skal ikke kloge i, hvad den bedste løsning er på hvordan en ny 
formand skal vælges. Men som udgangspunkt burde man lade 
specialforbundene under DIF være dem, der arbejder med at finde en 
egnet kandidat til at overtage efter Niels. 
Vi har allerede set tidligere politikere og andet godtfolk gå efter denne 
post.  
 
Jeg håber, at der kommer en proces i gang, så vi kan få den rigtige mand 
på posten til at føre DIF videre, til samlet gavn for Dansk Idræt. Det må 
ikke blive enkeltpersoners ambitioner, der kommer til at styre dette valg. 
 
Endnu engang tak for et super godt samarbejde mellem DIF & DHF. 
 
Prof. udvalget har i det forgangne år været ude i strid blæst af et par 
omgange. Absolut ikke det mest fantastiske at være igennem. Men selv 
om intentionerne med SORTE/BLÅ eller GRÅ kort, eller grønne/røde eller 
lilla knapper var super gode, må vi nok erkende at implementeringen gik 
for hurtigt, og ikke alle nåede at blive 100 % klar, med de deraf følgende 
vanskeligheder. 
Derefter at lukke turneringen ned, på den måde vi følte var nødvendigt, 
med de efterfølgende dønninger fra de klubber det gik ud over. Det var 
ikke nemt og slet ikke godt. 
Det tror jeg, at vi alle gerne ville havde været for uden. 
 
For efterhånden et par år siden aftalte vi af Prof udvalget eller prof. delen i 
det hele taget, skulle udsættes for et servicetjek. Af forskellige årsager har 
dette arbejde hængt i bremserne, men er nu startet op. Jeg håber, at vi 
”hvis der skal ske noget” finder en god og konstruktiv løsning, som kan 
tilgodese alle parter. 
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Som I sikkert alle er bekendt med, så har strukturdebatten været sat i stå i 
nogle måneder, af forskellige årsager. Debatten skal hurtigst muligt 
startes op igen, så vi enten kan få denne debat lagt i graven (hvilket jeg 
under ingen omstændigheder håber) eller få processen speedet op, 
forhåbentlig til gavn for Dansk Håndbold. 
 
Jeg er rigtig glad for, at Carsten Grønmann har lovet at videreføre 
projektet, så vi forhåbentlig kan komme til at se noget lys forude. 
Jeg er selvfølgelig godt bekendt med forskellige indgangsvinkler til dette 
arbejde, men jeg syntes, at der bør været noget læring i at prøve positivt 
og konstruktivt at se ind i fremtiden. At prøve at tilrette vor organisation, til 
et mere moderne og fremadrettet forbund. 
Hvordan dette vil ende, har jeg ingen anelse om, men mit håb er, at vi 
snarest kan beslutte, hvor vidt vi skal noget eller ej. Så kan vi enten kan 
sige ”vi gør det vi plejer” – fordi vi ser det som et fremskridt, eller ”vi går i 
de fodspor som vi selv har sat”, hvorved vi nok aldrig kommer foran. 
Lad os alle tage arbejdshandskerne på, og få noget gjort ved denne sag. 
 
Et af de kæmpestore spørgsmål er:  Hvad vil fremtiden bringe? 
Hvordan kommer verdenen til at se ud i al almindelighed, og ikke mindst 
hvordan kommer Håndboldverdenen til at se ud? Hvad kan vi forvente os 
på den korte og på den lange bane? 
Et 100 % ærligt svar fra min side:  Jeg aner det ikke! 
 
EHF åbnede i den forgangne weekend de europæiske turneringer med at 
3 kampe blev aflyst i Norge på grund af restriktionerne.   Hvordan kommer 
de efterfølgende weekender til at gå på det område? Ingen af os kan sige 
det med sikkerhed. 
I den kommende weekend er der lodtrækning til VM for herrer i Egypten. 
Også her er spørgsmålene mange gange flere end svarene. En total 
uholdbar situation, eller er det bare den verden som vi kommer til at leve i 
indtil videre? Jeg tror det desværre. 
 
På hjemmefronten er ligaerne nu startet så småt op igen, med alle de 
restriktioner som nu en gang er bestemt ovenfra. 
Desværre følte jeg i den forgangne uge at ”nu var nok endegyldigt nok”. 
Det var bydende nødvendig for mig, at få fortalt vore politikere, at de 
måtte stramme ballerne, og få gang i åbningens face 4 for de indendørs 
idrætter.  Det er altså ikke først om en måneds tid, når de har fået lavet 
nogle forskellige studehandler, inde på Christiansborg. En ganske enkelt 
totalt uholdbar situation. 
 
Når det så er sagt, så skylder vi DIFs administration en kæmpe tak, for 
det umådeligt store stykke arbejde, de har lagt i genåbningen for alle vore 
idrætter. En uhyre vanskelig og kompliceret sag, som jeg syntes de har 
løst umådeligt flot. De er jo ikke ansvarlig for politikernes handlinger, og 
eller mangel på samme. 
 
Jeg vil ikke her komme ind på økonomien i det regnskab som vi aflægger 
- eller det forecast som er for dette regnskabsår. Det vil Anker tage sig af. 
Der skal ikke herske nogen tvivl om, at jeg er yderst bekymret for de 
kommende års indtjening i forbundet. Hvor længe vil effekten af denne 
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 krise vare? Ingen af os aner noget herom, mdn lad os håbe det absolut 
bedste. 
 
Jeg vil her på falderebet, sende en kæmpe stor tak til DHF administration. 
Jeres opgave er ikke normalt let, da man konstant skal navigere i et 
minefelt. Men opgaven er da ikke blevet mindre i den forgange sæson. 
En stor tak skal lyde herfra. 
 
Jeg sagde i sidste års beretning, at vi i DHF var mestre i at finde hullerne i 
OSTEN. 
En ting, som har gjort mig trist i rigtig lang tid nu.  
Der er så meget at glæde sig over (også i et Corona år). Vi gør så mange 
gode ting for vores forbund, for vor idræt, for foreningerne, for spillerne på 
alle niveauer.  
 
Vi har desværre ikke fundet den ost, hvori der absolut ingen huller eller 
luftbobler er.  
Lad mig igen prøve at råbe alle op. Lad os dog begejstres sammen, lad 
os hjælpe hinanden. Vi har sådan en fantastisk sport.  Lad os ikke 
ødelægge noget med interne kampe.  
 
Afslutningsvis vil jeg gerne takke Bestyrelsen, alle udvalg ja, alle der har 
ydet en indsats for Dansk Håndbold. 
 
Med disse ord vil jeg afslutte min mundtlige beretning.  
Jeg er utrolig stolt af alt, hvad der er lavet, stort som småt. 
 
Tak for den kæmpe indsats. 

 
 

Herefter afsluttede Per Bertelsen sin beretning.  
   
Repræsentantskabet godkendte enstemmigt den mundtlige beretning. 
 
Jens Bertel Rasmussen suspenderede repræsentantskabsmødet. 
 
Følgende hæder blev uddelt: 
 
  
DHF’s ærestegn i sølv:  Jens Risum og Jens Bertel 

Rasmussen (begge DHF) 
DHF’s Rejselegat:  Kim Kolding Hansen, Aars HK 
 
 
Repræsentantskabsmødet blev herefter genoptaget. 
 

Punkt 3 Økonomiudvalget forelægger det reviderede regnskab til 
godkendelse og orienterer om budgettet for det igangværende 
regnskabsår. 

 
 Anker Nielsen gennemgik det reviderede og underskrevne regnskab.  
   
 De væsentligste budgetafvigelser blev kort gennemgået.  
  
 Årets nettoresultat udgør et overskud på. 3 mio kr.  
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 Egenkapitalen udgør godt 28 mio kr.   
 
 Jens Bertel Rasmussen oplæste revisionens blanke påtegning. 
 
 Der var ingen spørgsmål til regnskabet. 
 
 Repræsentantskabet godkendte enstemmigt regnskabet.  
 
 Anker Nielsen orienterede herefter om budgettet for 2020. 
 
 Der var ingen bemærkninger til budgettet.  
  
Punkt 4 Behandling af indkomne forslag til DHF’s love og/eller deltagelses- 

og funktionsbestemmelser. 
 Dirigenten oplyste at samtlige forslag til lovændringer 4a til 4b, skulle 

vedtages med kvalificeret flertal jfr. lovenes § 12 -og da der var mødt 51 
repræsenter, skulle hvert forslag vedtages med minimum 34 stemmer 

 
Punkt 4a Fra bestyrelsen 
 Forslag til ændring af DHF’s love § 10 og 12 (bilag 4a). 
 Forslag til hjemmel til afholdelse af virtuelt repræsentantskabsmøde, hvor 

kravet om fremmøde ændres til krav om deltagelse. Endvidere forslag om 
hjemmel til at bestyrelsen kan fastsætte mødested for 
repræsentantskabsmødet.  

  
 Frank Smith gennemgik og motiverede forslaget. 
    
 Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 
Punkt 4 b Fra bestyrelsen 
 Forslag til ændring af DHF’s love § 17 (bilag 4 b) 
 Forslag om delegering af kompetencen til afbrydelse og afslutning af 

turneringen til Udvalget for Professionel Håndbold (Liga og 1. division) 
samt Turneringsudvalget (DHF’s øvrige rækker). 

 
 Frank Smith gennemgik og motiverede forslaget. 
 Dirigenten oplæste forslaget. 
  
 Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 
 
Punkt 5 Valg 

a) Valg af formand: Per Bertelsen blev genvalgt 
Valg af formand for BRUD: Betina Lyng-Bjerre blev genvalgt 

 
b) Udgår i lige årstal 

   
c) Valg af formand for: 

1) Arrangementsudvalget: Hans Jørgen Lythje blev genvalgt  
2) Eliteudvalget: Carsten Grønmann Larsen blev valgt 
3) Beach Handball Udvalget: John Kruse blev genvalgt 
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 4) Disciplinærinstansen for øvrige rækker: Jan Richter 
Henriksen blev valgt for 1 år 

 
 d) Udgår i lige årstal 

   
 
Punkt 6 Valg af revisor   
 EY blev genvalgt 
 
 
Punkt 7 Fastsættelse af tid og sted for næste års ordinære 

repræsentantskabsmødes afholdelse 
 Afholdes lørdag d. 12. juni 2021 i Brøndby 
 
Punkt 8 Eventuelt 
   
 Per Bertelsen takkede afgående EU-formand, Sigurd Skovborg for 

veludført arbejde.  
 
 Jens Risum og Jens Bertel Rasmussen takkede for tildeling af DHF’s 

ærestegn i sølv. 
     
 Jens Bertel Rasmussen takkede for god ro og orden. Han gav herefter 

ordet for de afsluttende bemærkninger til formanden. 
 
 Per Bertelsen takkede dirigenten for godt arbejde og et godt og 

velfortjent otium. 
 
 Per Bertelsen afsluttede mødet med at takke alle for fremmødet. 
 
 Repræsentantskabsmødet sluttede.  
 

     
  

     
    Frank Smith            Jens Bertel Rasmussen 
    Chef for Turneringsafdelingen            Dirigent 


