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REFERAT 
af 

Repræsentantskabsmøde lørdag den 13. juni 2015 
på Scandic Kolding 

 

 
Formand Per Bertelsen bød velkommen til DHF’s årsmøde 2015. 
 
Punkt 1 Valg af dirigent 
 
 På forslag fra bestyrelsen blev Jens Bertel Rasmussen valgt til dirigent. 
 
 Jens Bertel Rasmussen takkede for valget og konstaterede, at der var sket lovlig 

indkaldelse til repræsentantskabsmødet. Alle lovforslag var også modtaget rettidigt. 
Der var ikke fremkommet ændringsforslag.  Et forslag er blevet trukket tilbage efter 
dagsordens udsendelse – nærmere herom under pkt. 4. 

   
 Repræsentantskabet godkendte mødets lovlighed og beslutningsdygtighed. 
 
 Stemmetællere: Frank Bjerregaard, JHF – Per Jensen, HRØ – Brian Nielsen, FHF. 

For at undgå inhabilitet fik stemmetællerne henholdsvis FHF, JHF og HRØ som 
ansvarsområde. 

 
 Herefter gennemgik dirigenten listen over repræsentanter (vedhæftet referat). 
 49 repræsentanter var mødt. 
  
 
Punkt 2 Formanden aflægger beretning 
 
 Per Bertelsens mundtlige beretning: 
 
 Kære Håndboldvenner 

Endnu et stort håndbold år er ved at være slut, mestrene er fundet, klubberne er ved 
at forberede sig til det næste år, og nogle håndboldpolitikere vil med dagen i dag, lukke 
ned for sommeren, og lade op til den kommende sæson. Et stort håndbold år, som har 
bragt os langt rundt i verden, langt rundt rent følelsesmæssigt, mange glæder og for 
den sags skyld også sorger er vi blevet fyldt op med på enten den ene eller anden 
måde, og uanset hvad vi beskæftiger os med i sportens verden, så er det nok også 
sådan vi helst vil have det. 

 
Når vi i dag gør status, så må vi konstatere at vi stadig befinder os i det øverste lag. 
Vores landshold har over en bred kam gjort det yderst flot, vores klubber har ydet en 
fornem indsats ude i Europa, hvor alle har vist flaget på allerbedste måde, det kan vi 
alle være enormt stolte af. Kæmpe stort tillykke til alle. 
 
Jeg ved godt at nogle journalister syntes det er spændende konstant at finde på nye 
indgangsvinkler, og i forhold til før omtalte, så var de da også hurtigt ude med at vi ikke 
var med helt oppe, ja vi var faktisk røget på anden klasse. Jeg bliver tit irriteret over 
dette, og netop her syntes jeg det er helt ved siden af.  Kun 4 dame og 4 herrehold kan 
deltage i CL Final4, det er 8 hold fra godt 50 lande, tja, så kan man jo gøre sig sine 
tanker. Jeg vælger den positive tilgang, og ser på det således: der arbejdes utrolig godt 
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ude i klubberne, det kan godt være at vi ikke kommer på den allerøverste hylde, men 
vi har rigtig mange hold på den næste hylde, hvilket vidner om en utrolig bredde i 
klubbernes arbejde. 

 
Når vi gør status over Ligaerne i den forgangne sæson, så har de bare været 
fantastiske at følge, et stort tillykke og tak skal lyde til alle som har været en del heraf, 
en på hver side blev mester, men alle har haft en stor ære af turneringen, derom 
hersker ingen tvivl. 
 
Knæk kurven: 
Vores stort anlagte ”KNÆK KURVEN” projekt sammen med DIF, er nok det der bør 
have den højeste prioritet, ikke kun rundt om i landet, men så absolut også i alle 
politikernes hoveder. Det er langt fra nok, at vi traf den store beslutning. At sætte toget 
i gang kræver af os, at vi holder fokus, og hele tiden er klar, når toget holder ved en 
perron for at tanke op, tanke nye ideer og ny energi. 
 
En stor del af vores ansatte, har virkelig arbejdet hårdt med dette projekt, følg bare 
dette arbejde på Knækkurven.nu, Facebook eller andre af de sociale medier og følg 
med i alle tiltagene og de positive kommentarer der kommer fra aktørerne rundt om i 
klubberne. Og når man så gør det, så opdager man, at rigtig mange foreninger virkelig 
gør en ekstraordinær indsats, og at der virkelig bliver arbejdet hårdt. Det er ganske 
enkelt fantastisk at se, hvordan der bliver arbejdet rundt omkring i landet, jeg kan derfor 
kun opfordre til at følge med og deltage aktivt. 
 
Det er svært at sige med sikkerhed, om det er projektets skyld, men vi kan se af de 
sidste tal, at vi stort set har holdt medlemstallet fra året før og det i sig selv er for mig 
en kæmpe sejr. Jeg tror og håber på, at vi de kommende 3 år vil se resultatet af vore 
anstrengelser, ikke bare for at kunne fremvise et positivt tal, men så sandelig også for 
vores sport som helhed. 
 
Lad os alle sammen følge med i hvad der sker, gå ind og skrive en besked på FB, bak 
alle op i deres bestræbelser på at gøre dette projekt til en succes, de fortjener det hver 
og en, at netop I som politikere i DHF også følger med og er en del af det. 

 
Arbejdet i områderne: 
Jeg kommer i mit daglige virke rigtig meget rundt i landet, og ser hvordan der knokles 
hver eneste dag, ikke kun med eliten, men så absolut også med breddehåndbolden, 
som jo trods alt er mere end 98 % af vore medlemmer. 

 
Javel, vi har som tidligere nævnt Knæk Kurven projektet, men det må under ingen 
omstændigheder blive en sovepude for alt det andet fantastiske arbejde som bliver 
udført. Områderne finder konstant på nye løsningsmodeller for at imødegå den verden 
og den travle tid vi p.t. befinder os i og I skal vide, at jeg har enormt respekt for dette 
arbejde. Det er ikke nemt, det er utaknemmeligt, og så er det jo ikke nødvendigvis der 
tilstrømningen af hjælpere er størst. Men jeg ser hvordan der knokles løs konstant, det 
skal I have en kæmpe stor tak for, uden jeres ukuelige indsats, uanset om I sidder i et 
udvalg, på områdekontorer, er klubledere eller materialemand i en klub, så er det jeres 
fortjeneste, det må I ikke glemme.   

 
Distriktsforbund & Kredse: 
For år tilbage, lagde man Bornholm, Lolland-Falster, København og Sjælland sammen 
til Håndbold Region Øst eller i daglig tale HRØ. Det var en kæmpe opgave som 
politikerne i den del af landet påtog sig, og det er min opfattelse, at processen var noget 
mere vanskelig end man egentlig havde forestillet sig, den gang man startede den op. 
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Der blev kæmpet bravt, der blev skubbet lidt, der blev snerret lidt - men heldigvis kunne 
alle se lyset for enden af tunnelen, så man i dag kan se det synlige positive bevis til 
gavn for håndbolden i Østdanmark. 
 
Det er derfor også med stor glæde at jeg må konstatere, at man også i den vestlige del 
af Danmark, har foretaget de indledende øvelser til eventuelt at sammenlægge 
kredsene til større enheder til gavn for håndbolden i området. 
 
Jeg tror på, at det er den rigtige vej at gå, med de elektroniske muligheder vi har i dag, 
og det, at det ikke bliver lettere at finde folk til udvalgene m.m. 
 
Jeg glæder mig til at se produktet af dette arbejde. Jeg har en rigtig god fornemmelse 
af at det lykkes denne gang, der har jo været et rigtig langt tilløb.  
 
Samtidig vil jeg ikke undlade at minde alle om, at Fyn stadig ligger lige midt i det hele. 

 
Det er mit store håb, at vi på et tidspunkt kan kalde det hele for DHF (Dansk Håndbold 
Forbund) efterfuldt af en regionsbetegnelse, så vi samlet set brander vores fælles 
navn. 

 
Strukturen 
Som I alle er bekendt med, så har vi tilrettet DHF’s struktur på det politiske plan de 
senere år, og vi har som udgangspunkt aftalt at denne ikke skal røres igen før tidligst i 
2020.  
 
Dette er også rigtigt, men nogle små tilretninger arbejdes der med hele tiden, for at få 
det mest optimale ud af hvert lille hjørne af forbundet. 
 
I øjeblikket ser vi på forholdet mellem den politiske og administrative del, for også at få 
dette til at være så optimalt som muligt, ligesom vi arbejder med udarbejdelsen af en 
egentlig forretningsorden på dette område. 
 
Dette gør vi selvfølgelig for at optimere, men så sandelig også for at alle kan føle sig 
trygge, ikke mindst de ansatte. Dette arbejde er prioriteret hen over sommeren og jeg 
er sikker på at vi nok skal nå i mål, til gavn for alle.   

 
Matchfixing og anden uetisk adfærd. 
Jeg ved ikke hvordan I havde det, da disse ord blev nævnt for første gang, men jeg 
tror at vi sagde til os selv ”det må være noget der sker i fodbolden, badminton eller en 
af de andre idrætter, men i vores sport vil dette ALDRIG nogen sinde forekomme”. 
Desværre tror jeg, at vi alle må revurdere vor opfattelse, disse ord er ved at blive mere 
virkelighed end godt er. Heldigvis har vi den store sag til gode, men den kommer kære 
venner. 

 
Denne form for kriminalitet effektueres allerede. DR havde en udsendelse der 
kortlagde en del af problematikken her i foråret, og jeg er vidende om at de arbejder 
på en opfølgning, som vil klarlægge forholdet endnu mere. Det kommer til os og vi må 
være klar. 
 
Endnu engang vil jeg takke Carsten (Grønmann Larsen) for hans store utrættelige 
arbejde på dette område. Vi er nået langt syntes vi selv, men vi bliver konstant 
udfordret. 
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DHF og mesterskaberne 
DHFs bestyrelse lavede for år tilbage en målsætning om, at vi skulle have 3 A 
slutrunder inden for en 10 årig periode, og som tingene går, så må vi sige at vi her 
ligger på den gode side. 
 
EM for damer 2010 sammen med Norge 
Ind imellem EM for Dame U 19 – i 2013 
EM for herrer 2014 
VM for damer 2015 
Ind imellem EM for Herrer U 20 i sommeren 2016 (som vi håber vi får) 
VM for herrer 2019 sammen med Tyskland 
EM for damer 2020 sammen med Norge 
 
Derudover er der lavet en aftale med Tyskland om at byde ind på EM for herrer i 2022, 
ligesom vi har budt ind på damernes VM 2023. 

 
Det er rigtig mange opgaver vi har påtaget os, men målsætningen har vi indtil videre 
levet op til. 

 
Dette har kun kunnet lade sig gøre, fordi vi har en fantastisk stab af frivillige der 
konstant er villige til at tage et slæb med dette arbejde. Når vi så ved at det tager 24 
måneder fra vi begynder planlægningen til afvikling, ja, så kan alle forstå at der trækkes 
voldsomme ressourcer. Netop derfor har vi ladet vor arrangementschef sidde over som 
chef på næste sommers EM for Herre U 20, og det er derfor med glæde at Per 
Sørensen har sagt ja til at tage netop denne opgave. 

 
Disse mesterskaber genererer jo et ikke ubetydeligt tilskud til breddearbejdet i DHF, 
det er derfor af største vigtighed at vi fortsætter og kæmper for at få disse aftaler på 
plads. Og sidst, men ikke mindst, DHF er god til det.  

 
Pressen: 
De hurtige medier bliver endnu hurtigere, det skal vi forstå og ikke mindst følge med. 
Når vi ser tilbage, så var en snak med en journalist noget man gjorde den ene dag, og 
så nåede han måske at få det med i avisen dagen efter. Her kunne der nå at ske en 
del, samt det forhold at der altid kunne ske en tilretning. 

 
I dag har man til tider ikke fået sagt det sidste ord, inden det ligger på avisens 
nyhedsside, ofte indhentet af nye unge journalister, der ikke altid har nået at få hele 
sammenhængen med. 
  
Det er den verden som vi nu lever i. Vi kan lide det eller ej, men sådan er det. 
De skal levere nyheder konstant. 

 
TV 2s nye sportskanal, et super godt initiativ, men der er rigtig mange timer, som skal 
dækkes ind hver eneste dag og hver eneste uge. Dette gør også at selv små 
ubetydelige ting, skal tages op og måske gøres til en sag. Hvem husker ikke sagerne 
i Qatar omkring Kasper Søndergaard og landstræneren. 
 
En avis bragte sagerne omkring bestyrelsesturen/økonomien, eller for den sags skyld 
deres direkte indblanding i vores direktørs ansættelsesforhold. 
 
Dette er en udvikling og en måde at vinkle tingene på som jeg klart må tage afstand 
fra. Det er ganske enkelt ubehageligt. 
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I DHF har vi altid været totalt åbne i vores kommunikation med omverdenen, 
Journalisterne har kunnet komme helt tæt på os, på spillere og ledere, og der har 
gennem årene været en god tone i disse forhold, en tone som jeg håber vil komme 
tilbage, til gavn for alle parter. 
 
Enkelte medier har været efter DHF for vores negative økonomiske resultat for et par 
år siden, et resultat som vi i DHF ikke er stolte af. Men vi har taget bolden op, og har 
kæmpet os tilbage, og i år kommer vi igen ud med et positivt resultat, så håber jeg 
meget at se de samme medier have den samme iver efter at oplyse om dette. 

 
Økonomi: 
En af bestyrelsens absolutte store opgaver det seneste år, har været at få forbundet 
tilbage på det rigtige spor rent økonomisk. En opgave som har været benhård men vi 
har i fællesskab løst denne, om end der er nogle i forbundet som har følt sig forfulgt. 
 
Anker vil senere komme med resultatet, og de omstændigheder som har ført til dette. 
Men jeg er stolt over at vi er kommet igennem første step og nu er vi godt inde i næste 
regnskabsår, og her ligger vi godt til også. 

 
ØU, administrationen og bestyrelsen har arbejdet godt og konstruktivt med tallene og 
fundet nye metoder til opfølgning m.m., ligesom vi har fået ansat en ny økonomichef, 
som har tilført forbundet megen positiv energi på dette område. Vi har i dag bedre styr 
på vores økonomi, og dette giver os også arbejdsro til at koncentrere os om andre ting. 

 
Sammenlægning af DHFs administration: 
Langt om længe er der kommet gang i det nye byggeri til DHF og SVØM i Brøndby. 
Opstarten er ikke gået så hurtigt som jeg havde håbet og forventet, men man er nu i 
gang og forventer at være færdige 1 marts 2016. Dvs. at vi fra denne dag også har 
udviklingsafdelingen under samme tag. Jeg er helt klart af den opfattelse, at det bliver 
super godt at alle medarbejderne er samlet under samme tag, og kan gøre brug af 
hinandens kompetencer, til gavn for håndbolden som helhed. 
 
Selvfølgelig ved jeg godt, at der er ansatte der bliver berørt. De vil få længere på 
arbejde, og det daglige miljø på kontoret vil helt sikkert også blive anderledes, men jeg 
er sikker på at det når vi lægger det hele sammen bliver en stort positiv gevinst for et 
samlet DHF. 
 
På den politiske front, vil vi helt sikkert også komme til at opleve dette som noget 
positivt, vi vil komme til at afholde mange flere af møderne på forbundskontoret, hvorfor 
vi af samme grund kommer til at se og snakke med flere af de ansatte, hvilket jeg er 
sikker på, vil være til gavn for alle parter. 

 
HRØ og Divisionsforeningen har valgt at flytte sammen med os, hvilket jeg er super 
glad for, det gør at dagligdaten bliver meget nemmere for os alle. 

 
Tak 
Jeg vil slutte med at takke ALLE for det kæmpe store arbejde som bliver gjort hver 
eneste dag. Uden denne hjælp kan det ganske enkelt ikke lade sig gøre. 
 
Bestyrelsen har hele året arbejdet hårdt, der har været store som små sager på 
dagsordnen. Sager hvor vi har været enige eller uenige, vanskelige sager osv osv. 
Men vi har altid på en god og konstruktiv måde, fået talt os til rette og er blevet enige, 
forhåbentlig til gavn for Dansk Håndbold. 
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Til administrationen kan jeg kun sige, det er ikke nemt at være ansat i en virksomhed 
af vor størrelse, ledet politisk af frivillige ulønnede ledere, derom hersker der ingen 
tvivl. Jeg har da ind imellem også set jeres ansigter når vi har truffet beslutninger som 
I ikke er helt enige i, men I har virkelig kæmpet for vor elskede sport, og gjort det i godt 
samarbejde med politikerne. 
 
Tak til vores samarbejdspartnere, tak til vores sponsorere – nogle har valgt nye 
strategier, og nye er kommet til som vi glæder os til at samarbejde med. 

 
Stor tak også til medierne, vi har brug for hinanden. 
 

 Skulle jeg havde glemt nogen, er det helt sikkert ikke med vilje. Tusind tak til jer alle. 
 

 
 Herefter sluttede Per Bertelsen sin mundtlige beretning og dirigenten forespurgte på 

evt. kommentarer hertil.   
 
 Birger Dahl, HRØ: 
 Roste formandens skriftlige beretning og konstaterede med glæde at Knæk Kurven 

blev nævnt endnu mere i den mundtlige beretning. 
 Men han savnede omtale af Projekt Håndbold tilbage til København, som han anser 

som et unikt projekt til at styrke håndbolden i regionen. Måske også en model der kan 
bruges i andre dele af landet. At projektet har en effekt er allerede synligt og DHF 
betaler et væsentligt bidrag til projektet hvorfor det er vigtig at have fokus på det 
politisk fra DHF. 

 
 Per Bertelsen beklagede at han glemte at omtale projektet og var derfor glad for at 

Birger fremhævede det. Desuden var han helt enig i Birgers omtale af projektet. 
 
 Herefter blev den mundtlige beretning godkendt af repræsentantskabet. 
 
 Repræsentantskabsmødet blev herefter suspenderet for uddeling af 

hædersbevisninger: 
 
 Årets Håndboldforening: Billund IF 
 
 DHF’s Rejselegat: Thomas Knudsen 
 
 DIF’s Ærestegn: Per Sørensen 
 
 DHF’s Guldnål: Carsten Grønmann Larsen 
 
 Herefter blev repræsentantskabsmødet genoptaget. 
 
Punkt 3 Økonomiudvalget forelægger det reviderede regnskab til godkendelse og 

orienterer om budgettet for det igangværende regnskabsår. 
 
 Økonomiansvarlig, Anker Nielsen lagde ud med at takke administrationen for arbejdet 

med månedlige budgetopfølgninger, specielt tak til Henrik M. Jacobsen og Per 
Lauritsen. 

 
 Herefter gennemgik Anker Nielsen det reviderede regnskab, der på resultatlinjen viser 

et overskud på kr. 752.018 hvilket på trods af en afvigelse fra budgettet på 
 kr. -570.370 kan godkendes med ØU-øjne. 
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 Der var en kort orientering om afvigelser på indtægts- og udgiftssiden, en 
gennemgang af de politiske omkostninger hvor der var positive afvigelser på næsten 
alle udvalg. Egenkapitalen er forøget siden sidste regnskabsår. 

 
 Anker Nielsen gjorde opmærksom på, hvis nogen skulle mangle det, at regnskabet for 

Herre EM 2014 ligger i et separat regnskab pga. foreningsforholdet. 
 
 Herefter blev regnskabet godkendt med 1 stemme imod og 48 for. 
 
 Anker Nielsen orienterede kort om budgettet for igangværende regnskabsår hvor der 

er budgetteret med et overskud på kr. 3.563.760. På nuværende tidspunkt viser 
budgetopfølgningen kun få afvigelser, så der arbejdes videre ud fra det først fastlagte. 

 
 
Punkt 4 Behandling af indkomne forslag til DHF’s love og/eller deltagelses- og 

funktionsbestemmelser. 
 
Punkt 4a Fra Bestyrelsen 
 Forslag til ændring af DHF’s Love § 15 (bilag 4a). 
 
 Formalisering af ansvar for henholdsvis den Økonomiansvarlige og den Bredde og 

udviklingsansvarlige som formænd for de respektive udvalg. 
 
 Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 
Punkt 4b Fra Udvalget for Professionel Håndbold 
 Forslag til ændring af DHF’s Love § 20, stk. 1 (bilag 4b). 
 
 Forslag om at reducere udvalget med et medlem fra henholdsvis Divisionsforeningen 

og DHF. 
 
 Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 
Punkt 4c Fra Håndbold Spiller Foreningen og Divisionsforeningen Håndbold 
 Forslag til ændring af DHF’s Love § 20 (bilag 4c). 
 
 Forslaget blev inden repræsentantskabsmødet trukket tilbage af forslagsstillerne. 
 
 Dette sker på baggrund af aftale indgået mellem DHF, DF-H og HSF om tæt 

samarbejde angående ansættelsesretlige forhold i standardkontrakten. 
 Dette samarbejde vil blive formaliseret i form af et forslag til næste års 

repræsentantskabsmøde. 
 
Punkt 4d Fra Bestyrelsen 
 Forslag til ændring af DHF’s Love § 23, stk. 5 (bilag 4d). 
 
 Fra kommende sæson er der sket en sammenskrivning af 3 reglementer (Liga, 

Kontrakt, Reklamereglement) til 1 reglement og forslaget fremsættes for at ensrette 
bødebeløbsgrænserne. 

 
 Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 
Punkt 4e Fra Bestyrelsen 
 Forslag til ændring af DHF’s Love § 34 (bilag 4e). 
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 Bortfald af politisk revisor samt revisorsuppleant, kun revision af statsautoriseret 
revisor. 

 
 Vedtagelse vil medføre konsekvensrettelser i andre §§. 
 
 Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 
Punkt 5 Valg 
 
 a) Udgår i ulige årstal 
 
 b) Valg af næstformand - Carsten Grønmann Larsen genvalgt og 

økonomiansvarlig - Anker Nielsen genvalgt.
 
 c) Udgår i ulige årstal 
 
 d) Valg af formand for: 
 
  1) Dommerudvalget - Ole F. Petersen genvalgt. 
 
  2) Disciplinærinstansen for øvrige rækker - Jens Risum genvalgt. 
 
  3) Uddannelsesudvalget - Jan Ribe Larsen genvalgt. 
 
  4) Turneringsudvalget - Troels Hansen genvalgt. 
 
 
Punkt 6 Valg af medlemmer til Appelinstansen 
 Karsten Madsen - genvalgt 
 
Punkt 7 Valg af suppleanter til Appelinstansen 
 Valg af 3 suppleanter 
 
 Ingen kandidater. Pladserne står indtil videre vakante. 
 
Punkt 8 Valg af revisorer og revisorsuppleant 
 EY (tidligere KPMG) CVR nr. 30700228 enstemmigt valgt. 
 
 På grund af vedtagelse af ændringsforslag under pkt. 4e bortfalder valg af 

revisorsuppleant. 
 
Punkt 9 Fastsættelse af tid og sted for næste års ordinære repræsentantskabsmødes 

afholdelse 
 
 Lørdag d. 11. juni 2016 i København. 
 
Punkt 10 Eventuelt 
 
 Mogens Mulle Johansen, FHF: 
 Sagde på vegne af HRØ/FHF et par ord til Per Sørensen samt overrakte ham en 

gave. 
 
 Jan Kampman, JHF: 
 Sagde et par ord til Per Sørensen på vegne af JHF i anledning af hans arbejde for 

håndbolden i 40 år. 
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 Per Sørensen: 
 Takkede for DIF-nålen og talen fra Christian Pedersen (DIF Økonomiansvarlig) samt 

dem der har indstillet ham. 
 Tak til HRØ/FHF og JHF for gaverne og ordene. 
 
 Carsten Grønmann Larsen, Næstformand takkede for guldnålen. 
 
 Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og gav de afsluttende ord til Per 

Bertelsen, der overrakte vin til dirigenten for et vel udført arbejde. 
 
 Per Bertelsen takkede for et godt møde og herefter var Repræsentantskabsmøde 

2015 slut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
Chef for Turneringsafd. Frank Smith  Dirigent Jens Bertel Rasmussen 
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