
 

Brøndby den 27. oktober 2020 
 
Referat af bestyrelsesmøde nr. 2 2020-2021 
 
Onsdag d. 21. oktober 2020, kl. 17.30 på Hotel Trinity, Gl. Færgevej 30, 
7000 Fredericia 
 
Deltagere:  Per Bertelsen (PB), Jan Kampman (JK), Anker Nielsen (ANI), Kent 
Nicolajsen (KN), Allan Enevoldsen (AE), Betina Lyng-Bjerre (BLB), 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) 
Kasper Tolstrup deltog i punkt 2  
 
Dagsorden   
 
Sager til beslutning 
  
 
Punkt 1 Underskrift af referat af bestyrelsesmøder nr. 10 (2019-2020) 

og nr. 1 (2020-2021) begge afholdt d. 1. september 2020 
 Referaterne blev underskrevet. 
 
Punkt 2  Digital udvikling i Dansk Håndbold (håndboldpas), herunder 

indstilling om udlodning af yderligere midler fra de 
klausulerede midler til breddeamatøridræt ved Kasper 
Tolstrup  

 Kasper startede med at opridse, at digital udvikling skal betyde 
en lettere administration for den enkelte forening. Herudover 
skal den medvirke til at skaffe 20.000 nye medlemmer over en 5 
årig periode. 

 Kaspers præsentation er vedhæftet dette referat (til 
bestyrelsen). 

 Målsætningerne for den digitale udvikling er opdelt i faser.  
 1. fase er dækket af den hidtidige bevilling på 3.200 t. kr. Fase 2 

er dækket af den resterende del af den hidtidige bevilling på 
6.000 t. kr. (= 2.8 mio kr.). 

 På sigt skal det enkelte medlem selv oprette sig i systemet – og 
opdatere sine egne data. 

 
 Måske skal det ikke hedde et håndboldpas, men derimod en 

håndboldprofil. Håndboldpas/-profil forventes klar til 
implementering i sæson 2021-2022, hvilket er et år før planlagt. 

 
 Alle medlemmer skal registreres – også ikke betalende 

medlemmer (f.eks. æresmedlemmer o.l.). 
 
  
 

 



 

Beslutning: 
• Bestyrelsen bevilgede de resterende 2.8 mio kr. 

finansieret af de klausulerede midler til 
breddeamatøridræt under DHF. 

  
Punkt 3 Sexisme i håndbold 
 MOC orienterede om baggrunden for dette emne. I DHF er der 

trivselsudvalg, personalehåndbog m.v. I DHF skal dette nu 
italesættes sammen med medarbejderne. 

 Derudover har vi det politiske lag og foreningerne.  
 DIF har publiceret noget materiale, som DHF vil tage 

udgangspunkt i. Der vil efterfølgende blive kommunikeret til 
foreningerne om denne sag.  

  
 Emnet bør fremover indgå i træneruddannelserne. 
 
 Vigtigt at skabe et system og en kultur, der gør, at en krænket 

dels siger fra med det samme – og dels også med det samme 
orienterer om sagen, hvis dette måtte findes nødvendigt. 

 
 Bestyrelsen konkluderede, at det er et meget svært emne. Der 

var dog enighed om at følge DIF’s glimrende materiale. Når det 
er omsat til håndbold, sendes det ud til klubberne og 
distriktsforbundene.  

 
 På næste bestyrelsesmøde præsenteres udkast til etisk kodeks. 

Dette kodeks bør indeholde retningslinjer eller anbefalinger om 
dette emne. Arbejdsgruppen arbejder med sagen. 

 
 
Punkt 4 Indstilling om sølvnål  

Fra en jysk forening var fremsendt en indstilling om tildeling af 
en sølvnål.  
 
Beslutning: 

• Bestyrelsen tiltrådte indstillingen 
• FS melder tilbage til indstilleren – og aftaler det 

praktiske med overrækkelsen 
 
 
Punkt 5 Økonomisk bidrag til foreningerne grundet Covid-19 som 

udlodning fra de klausulerede midler  
 Bestyrelsen drøftede hvorvidt en mindre udlodning på 200-300 

kr. pr. forening ville gøre nogen reel forskel. Nogle foreninger 
har ikke nødvendigvis haft tab, da de formentlig har haft sparede 
omkostninger som en følge af ikke gennemførte aktiviteter.  

 Desuden drøftede bestyrelsen hvorvidt et potentielt tilskud ville 
falde ind under formålsparagraffen for udlodning.  

 
  
 



 

Beslutning: 
• Bestyrelsen besluttede, at der ikke udloddes et beløb 

til foreningerne. 
 

 
Sager til orientering/drøftelse  
 
 
Punkt 6 Strategiaftale DIF 2022-2025  

Hvis man som politiker gerne vil være med i maskinrummet i 
strategiprocessen og -udarbejdelse, så er man velkommen til at 
deltage på BRUD-mødet den 2/11 (aftenmøde, som vil foregå 
enten på teams eller hvis muligt fysisk i Vejle).  
 
BLB ønskede klarlagt, det var den samme gruppe som indtil nu, 
der skulle fortsætte arbejdet med de strategiske spor.  
Enighed om at BLB fortsatte som bestyrelsens repræsentant i 
arbejdet.  
 

 
Punkt 7 Status på drøftelser om fremtidig organisering af Udvalget 

for Professionel Håndbold  
 PB orienterede om at arbejdet med at finde den rette 

organisering er i fuld gang. Der er enighed om, at dette arbejde 
skal have den nødvendige tid for at finde den rette løsning.  

 
 Der er et ønske fra Divisionsforeningen, om at den økonomi, der 

er forbundet med driften af elitehåndbolden, skal overgå til Prof. 
udvalget. Således at det er udvalget, der har kompetencen til at 
træffe alle beslutninger vedr. elitehåndbolden. 

 
 Divisionsforeningen ønsker at tage et medansvar for økonomien 

og dermed også ansvaret for de tilhørende beslutninger. Prof. 
udvalget ønskes fremover at skulle være en strategisk enhed 
mere end et driftsorgan.  

 
 Der er mange opgaver knyttet op på økonomien, f.eks. 

talentdelen, ungdomsligaerne m.v.  
 
 Bestyrelsen skulle derfor principielt tage stilling til spørgsmålet 

om hvorvidt man kan arbejde videre af den vej med at flytte 
både økonomi og ansvar. 

 
 Bestyrelsen gav mandat til at der kan arbejdes videre med 

organisering af Prof. udvalget og den tilhørende økonomi. Først 
når der foreligger et endeligt produkt, skal der tages formel 
stilling til den samlede løsning.  

 
  
 
 



 

 
Punkt 8 Status på Task Force 
 Den ny etablerede hot line fungerer meget fint med Anders 

Fredsgaard. Han har fået etableret et godt samarbejde med de 
administrative kontorer rundt i landet. 

 Hot line bør køre videre. MOC ønsker at forlænge aftalen med 
Anders et par måneder mere.  

 Ros til Anders fra JHF, FHF og HRØ. 
 
 Task Force lukkes ned, da opgaverne nu ligger hos hot line. 
  
Punkt 9 Drøftelse af rummelighed og håndtering af sager hvor en 

person ønsker at spille på et hold med det modsatte køn 
 KNI ønskede med baggrund i en konkret sag, at der skal træffes 

en beslutning om hvordan man generelt forholder sig til sådanne 
sager. 

 
 Bestyrelsen var meget positivt indstillet overfor dette issue.  
  
 Beslutning: 

• Anders Fredsgaard og Lene Karsbæk udarbejder 
sammen et oplæg til beslutning 

• Skal kunne træde i kraft i den kommende sæson 
 
 
Punkt 10 Lykkeliga samarbejdsaftale 
 Samarbejdsaftalen var udsendt til bestyrelsen, der drøftede 

indholdet.   
 Aftalen blev godkendt med et par enkelte rettelser.  
     
 
Punkt 11 Godkendelse af referater  

a. BRUD 20. august 2020 
b. UU 27. august 2020 
c. DU 19. august 2020 
Godkendt uden bemærkninger. 

 
 
Punkt 12  Meddelelser fra 

a. Formand 
EM søges gennemført som aftalt. Det bliver væsentligt 
dyrere grundet en meget omfattende Corona protokol. Der 
har været et konstruktivt møde med EHF vedrørende 
fordeling af de ekstraomkostninger.  
 
Har været til møde hos kulturministeren. Det må anses som 
værende vanskeligt at få åbnet for mere end 500 tilskuere til 
EM. 
Katrine Kjøller har ønsket at blive fritaget for opgaven som 
EM projektleder. Anita Kristiansen har overtaget denne 
opgave.  



 

Spørgsmålet om bestyrelsens deltagelse i EM på en 
weekendtur, er midlertidigt parkeret.  
 
VM 2021 ser ud til at køre. Der er modtaget en voldsom 
Corona protokol fra IHF. Det er meget væsentligt for DHF, 
såvel sportsligt som kommercielt, at VM gennemføres.  
 
PB spurgte bestyrelsen, hvorvidt morgendagens 
strukturmøde skal gennemføres som fysisk møde eller 
ændres til virtuelt møde. 
Der var enighed om at gennemføre det fysiske møde. 
 

 
b. Administration 

Der skal gennemføres et nyt møde med Kulturministeriet og 
med deltagelse af DIF om EM 2020.  
 
Der er modtaget et brev fra nogle klubber i Europa, der 
umiddelbart ikke ønsker at frigive danske spiller til en EM-
kval. Kamp. Der er responderet overfor klubberne og overfor 
EHF.  
 
Til kampen mod Finland, er ruteflyet aflyst. Det kan derfor 
blive nødvendigt at chartre et fly, hvilket medfører en stor 
ekstraudgift.  
 
Der har været afholdt et samarbejdsmøde med 
damespillerne, hvor Torsten Laen deltog som repræsentant 
for HSF. Der afholdes snarest et møde med herrespillerne.  
 

c. Divisionsforeningen Håndbold 
Der arbejdes med spørgsmålet om afvikling af de to Final4 
stævner for hhv. herrer og kvinder. Afviklingen skal måske 
udskydes. 
 
Der er ved at være en slags metaltræthed i klubberne som 
en følge af Corona. Intet kan lade sig gøre, hvilket gør, at 
der mangler penge. 
 

d. Håndbold Spiller Foreningen 
Har samme udfordringer som Divisionsforeningen og DHF     
omkring manglende aktiviteter, tilskuere m.v. Deltager i 
møderne i Kulturministeriet. 

 
Punkt 13 Evt.  

BLB oplyste, at der kan være en problemstilling ved 
ungdomskampe, med at hjemmeholdene alene vil lukke egne 
forældre ind. Og hvor de nægter udeholdets forældre adgang. 

 
 
FS 



 

Referatet godkendt 
 
 

Per Bertelsen            Jan Kampman  Anker Nielsen Ove Leegaard 

 
 
 Kent Nikolajsen 

 
 
 Troels Hansen 

 
 
 Betina Lyng Bjerre 

 
 
Mogens Mulle 
Johansen 

 
 
Allan Enevoldsen 

 
 
 Michael 
Svendsen 

 
 
Michael Sahl 
Hansen 

 
 
  Kasper 
Jørgensen 

  
 
 


