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REFERAT
af
Repræsentantskabsmøde lørdag den 14. juni 2014
i Idrættens Hus, Brøndby
Formand Per Bertelsen bød velkommen til DHF’s årsmøde 2014.
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 er ikke fremkommet ændringsforslag. Et korrigeret bilag 4a var udsendt og
dirigenten konstaterede at der ikke var indsigelser fra repræsentantskabet.
Repræsentantskabet godkendte mødets lovlighed og beslutningsdygtighed.
Stemmetællere: Tom Johannesen, JHF og Brian Nielsen, FHF.
Herefter gennemgik dirigenten listen over repræsentanter (vedhæftet dette referat).
Der var afbud fra Jørgen Rolander, Næstformand med ansvar for bredden, hvorved
der var 50 stemmeberettigede repræsentanter.

Punkt 2

Formanden aflægger beretning
Inden sin mundtlige beretning bad Per Bertelsen forsamlingen om at rejse sig og
holde et øjebliks stilhed til minde om tidligere økonomiansvarlig i DHF, Bjarne
Schmidt, der var afgået ved døden i maj 2014.
Per Bertelsens mundtlige beretning:
”Endnu et fantastisk håndboldår er ved at løbe ud. Et år, som har været så fuld af
begivenheder at det er svært at rumme, ligesom det er svært at sætte ord på.
Der hersker ingen tvivl om, at den absolut største begivenhed har været herrernes
EM på hjemmebane. Efter 2 års intens forberedelse, skulle vi alle se, hvad der kom
ud af det, i de 2 ½ uge i januar 2014, og roserne væltede ud af skabene – nationerne
roste os i store vendinger, EHF roste arrangementet, journalisterne roste de perfekte
forhold som de havde, vore samarbejdspartnere nationalt, roste arrangementet, ja
man kan vel godt sige at det var super skønt at være en del af dette fantastiske show.
Jeg skal endnu engang takke de omkring 1200 frivillige hjælpere, fra forbundet,
distrikterne, kredsene og vore fantastiske hjælperklubber, alle roser skal gå tilbage til
dem. Uden denne enorme støtte var arrangementet aldrig blevet det som det var, en
kæmpe tak skal lyde til jer.
Vi satte helt nye standarder for sådanne events, hvilket også var et af vore mål for
dette mesterskab. Ikke mindst blev Fanzonen det helt store, med små 70.000
besøgende i MCH – Herning, Helt fantastiske tal. Vi må her takke alle vore sponsorer,
og ikke mindst Totalkredit, for det store engagement som der blev lagt i dette produkt.
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Af fare for at ”takke over” kan jeg kun takke alle, uanset hvor stor en indsats der er
blevet ydet.
Vort økonomiske mål er blevet opfyldt, men da disse midler ligger i en forening under
de 3 distriktsforbund, og at disse midler alene må bruges til breddehåndbolden, vil de
ikke indgå som almindelige driftsmidler i DHFs regnskab.
Damernes VM 2015
Men når alt dette så er sagt om herrernes EM, så er vi allerede startet på det næste
projekt, nemlig damernes VM 2015 i Danmark.
Vi har desværre ikke helt byerne på plads hvor der skal spilles, da vi ikke har haft en
inspektion af haller/hoteller m.m. endnu, men jeg lover jer at det ikke varer længe.
Vi har i Organisationskomiteen besluttet, at vi skal lave et mesterskab for damerne
som kan matche det vi lavede for herrerne, nu har vi sat rammerne, nu skal de bare
udfyldes.
Knæk kurven
Knæk kurven blev til efter vort breddeseminar for snart 1 ½ år siden i Nyborg. Der er
blevet arbejdet benhårdt på at klargøre en kæmpe satsning, for at få stoppet
medlemsnedgangen i dansk håndbold.
Den største satsning indenfor, ikke bare håndbolden, men for dansk idræt, er nu
blevet en kendsgerning. DHF med 4,2 mio., DIF med 4,2 mio. og for godt 2 mio.
kroner arbejdstimer, er dette store projekt blevet skubbet i gang.
Jeg vil her gerne takke DIF for at tro på os, tro på at vi kan sætte en prop i
medlemsnedgangen, samt ændre kurven til igen at blive opadgående, det har været
super dejligt at se, at vi har DIF med på denne bane.
Der har været afholdt 6 super gode ”knæk kurven” møder, hvor estimatet var 600
deltagere, men til vor store glæde deltog ikke færre end 730 på disse 6 møder, super
dejligt. Vor udviklingsafdeling havde lavet et rigtig godt program, som blev
præsenteret af afdelingens super engagerede medarbejdere, man kan virkelig mærke
at de også brænder for dette projekt. Dette udmøntede sig i at små 240 foreninger
over det ganske land har tilmeldt sig det videre forløb, det tegner virkelig godt.
Jeg ved godt at det ikke kommer af sig selv, men fundamentet er skabt, nu gælder
det bare om for os alle at holde gryden i kog, og ikke miste troen hvis det ikke
kommer så hurtigt som vi gerne vil. Projektet løber over de næste 4 år.
Sideløbende med dette, kører et andet projekt ”Håndbold tilbage til København” –
også et satsningsområde i samme stil. Her har DHF og Københavns kommune,
sammen med HRØ lavet et godt projekt, med økonomisk støtte fra alle parter.
Spændende om dette vil lykkedes.
Økonomien i DHF
Som I sikkert alle har læst, så har 2013 været en økonomisk bet for DHF. Anker vil
senere komme ind på tallene og ikke mindst gennemgå årsagerne til det negative
resultat, men jeg vil ikke undlade også i min mundtlige beretning at omtale dette.
Jeg tror at jeg kan sige det enkelt, ”det er simpelt hen bare ikke godt nok, og det er
ganske enkelt IKKE tilfredsstillende”
Som jeg nævnte lige før, så kommer Anker ind på hvad der er gået galt, så det vil jeg
ikke komme ind på her.
Jeg vil dog orientere om at vi i 2014 er gået helt anderledes hårdt til værks. ØU har
virkelig sat sig i førerstolen og holdt alle op på budgetter. ØU har bearbejdet 1.
kvartal, og tilrettet budgetterne, hvilket vil ske igen efter 30.juni. Der skal ikke herske
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det mindste tvivl om at vi ikke igen vil acceptere, et underskud af en sådan størrelse,
og lad mig i samme åndedrag sige, det vil komme til at gøre ondt nogle steder, og det
må vi bare vende os til fremover.
Jeg ved også at mange allerede er inde på at ”de har ikke fået forhøjet deres budget
de seneste år” eller ”hvis vi skal sammenligne os med ……” eller ”er det nu os der
skal holde for igen” --- I bestyrelsen er der enighed om at absolut intet er helligt, vi vil
have økonomien på plads igen omgående, og vi vil tilse at vor kapital igen kommer op
på et passende leje.
Sammenlægning af DHFs administration i Brøndby
Bestyrelsen har i det forgangne år, taget beslutning om at Udviklingsafdelingen skal
være under samme tag som resten af administrationen, således at der kan trækkes
på de mange kompetencer der er på kryds og tværs i vort forbund. Desværre er der
ikke plads nok der hvor vi er nu, men jeg har med stor glæde konstateret at et forslag
på DIFs årsmøde om at bygge en ny bygning i Brøndby, nød fremme, og bestyrelsen
har herefter vedtaget at blive i Brøndby fremover.
Vi har fået meget frie hænder til at komme med ønsker til denne tilbygning, og jeg
glæder mig rigtig meget til at denne står færdig til indflytning 1. januar 2016.
Der vil samtidig være muligheder for at andre i håndboldfamilien også flytter ind her,
men det ser vi på.
Selvfølgelig er der ansatte der bliver berørt af dette tiltag, derom hersker der ingen
tvivl, og det har da også været med i overvejelserne, men vi tror og håber på at alle
vil tage bolden og drible videre i DHF.
Strukturen
Strukturen har jo de senere år fyldt rigtig meget, alt for meget vil nogen måske sige.
For to år siden besluttede vi, at vi skulle have en organisation bestående af en bredde
og en elitedel, vi troede alle at det var det helt rigtige, hvilket har vist sig ikke helt at
slå til. Vi har derfor taget ”tyren ved hornene” og lavet en mere moderne tilretning af
forbundet, en tilretning som skulle give os en mere smidig organisation på
breddedelen, ligesom den burde styrke den politiske del.
Jeg tror at vi alle er enige om at hvis denne bliver vedtaget i dag, hvad jeg håber på,
så skulle den gerne være holdbar mindst til 2020, så vi kan bruge vores ressourcer
på andre fremadrettede ting.
Samarbejdet med Divisionsforeningen & Håndbold Spiller Foreningen
Vi har som I alle ved gennem det seneste årti forsøgt at knytte alle spillets parter
nærmere til os. Først Divisionsforeningen med Prof-delen, og senere
Spillerforeningen i bestyrelsen.
Der hersker ingen tvivl om, at vi alle er kommet meget tættere på hinanden, og at
forståelsen for hinandens vigtighed og arbejde, har båret frugt i mange
sammenhænge.
De til tider krigslignende tilstande, er afløst af fornuftige samtaler og aftaler til gavn for
håndbolden generelt. Der er stadig knaster der skal masseres væk, men jeg er sikker
på, at det gode arbejdsklima alle parterne imellem, vil fortsætte også fremover, til
gavn for Dansk Håndbold.
Matchfixing og anden uetisk adfærd
Matchfixing er en underlig størrelse efter min mening, men ikke mindst derfor er der
desværre behov for at arbejde med netop dette.
Carsten Grønnmann har gennem rigtig lang tid haft denne opgave for os. Carsten har
siddet med i en arbejdsgruppe, såvel under DIF som Kulturministeriet, og det er der
kommet et større skriftstykke ud af. ”Adfærdskodeks – Matchfixing og anden uetisk
adfærd”.
Jeg vil her gerne takke Carsten for det kæmpe stykke arbejde der er lavet her.
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Desværre har vi i håndbolden i indeværende uge set den første sag af slagsen i
håndbold. DHF har tilsluttet sig det fælles matchfixing sekretariat i DIF således at alle
bliver behandlet ens. Denne sag er overgivet hertil så må vi se hvad der kommer ud
af det.
Men for at slå det fast med 7-tommer søm, DHF tager kraftigt afstand fra al form for
matchfixing og anden uetisk adfærd.
Mesterskaber/mestre m.m.
På dette tidspunkt i den mundtlige beretning, plejer vi at lykønske mestre m.m. I år vil
jeg gøre dette under et, og ønske alle de klubber som har vundet medaljer om det er i
vore nationale turneringer, internationale turneringer, eller om det er vore landshold
der har høstet disse medaljer, et kæmpe stort tillykke til jer alle.
Pressen og formandshonoraret:
Pressen havde efter at de var faldet over DBUs håndtering af den tidligere formand
Allan Hansens løn og ansættelsesforhold, pludselig også stor interesse i hvad man
gjorde i de andre specialforbund, herunder DHF.
Jeg skal her overfor repræsentantskabet redegøre for hvilken aftale bestyrelsen p.t.
har skruet sammen med undertegnede.
Sidste sommer diskuterede man i bestyrelsen hvordan man kunne få undertegnede
tilknyttet DHF på fuld tid, dette fordi arbejdsbyrden som formand gennem årene er
blevet større og større på hverdage og ikke mindst i dagtimerne, ligesom afviklingen
af de forestående mesterskaber blev en del af denne diskussion.
Resultatet blev, at jeg skulle arbejde halvtids som formand, og halvtids med
mesterskaberne til et samlet honorar på 50.000 kr pr. måned. For at få dette
finansieret skal jeg med ud som delegationsleder med et af vore 2 A-hold hvert år, for
at spare en anden på denne post og dermed en omkostning. Aftalen udløber uden
varsel sommeren 2016.
Vi har derudover besluttet at synliggøre disse honorarer mere direkte, i selve
årsberetningen.
Som I sikkert alle er bekendt med, så har der været en del oprør over at jeg ikke ville
oplyse om disse tal. Jeg har den generelle holdning at et lønforhold er en sag mellem
arbejdsgiver og arbejdstager, og at dette ikke vedkommer andre. Heldigvis er
bestyrelsen enig i denne betragtning, og netop derfor har vi holdt fast i dette, også
selv om DIFs formand Niels Nygaard og ikke mindst Team Danmarks direktør
Michael Andersen, mente at de vidste bedre, og at de udtalte sig offentligt om et DHF
anliggende hvilket jeg under ingen omstændigheder sympatiserer med.
For at der ikke skal være nogle myter i denne sag, har jeg dog sammen med
bestyrelsen besluttet at lægge tingene frem her på årsmødet, så vi forhåbentlig kan få
denne sag lukket én gang for alle.
Jeg vil dog ikke undlade at gøre opmærksom på, at disse honorarer også tidligere har
været oplyst i årsrapporten, dog kun som en samlet sum.
Skulle nogle af jer sidde med nogle spørgsmål desangående, så vil jeg selvfølgelig
stå til rådighed.
Tak
Sluttelig vil jeg takke alle som har ydet en eller anden form for frivilligt arbejde for
Dansk Håndbold. I år ikke mindst de ca. 1200 frivillige der gjorde vort mesterskab til
noget helt særligt, jeres hjælp har været uvurderlig. Jeg vil også gerne takke alle vore
udvalgsmedlemmer for et godt og solidt stykke arbejde i det forgangne år.
Jeg vil også gerne takke DHFs bestyrelse, for gennem hele året at gå aktivt og
konstruktivt ind i de problemstillinger der har været.
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Administrationen skal også have en stor tak, jeg ved at det ikke altid er lige nemt at
navigere i en så stor organisation, som politisk er ledet af frivillige, men i har kæmpet
godt alle sammen, stor tak skal også gå til jer.
Jeg vil gerne slutte af med at takke alle vore sponsorer, som har støttet op om os, på
rigtig mange fronter, i løbet af året.
Skulle jeg have glemt nogen, er det helt sikkert ikke med vilje
Tusind tak til jer alle.”
Der var ingen bemærkninger til formandens mundtlige beretning som hermed
sammen med den skriftlige beretning blev enstemmigt vedtaget af
repræsentantskabet.
Repræsentantskabsmødet blev herefter suspenderet for uddeling af
hædersbevisninger:
Årets Håndboldklub: Fredericia Håndbold
DHF’s Rejselegat:

Poul Syberg

DHF’s Guldnål:

Per Bertelsen

Herefter blev repræsentantskabsmødet genoptaget.
Punkt 3

Økonomiudvalget forelægger det reviderede regnskab til godkendelse og
orienterer om budgettet for det igangværende regnskabsår.
Økonomiansvarlig Anker Nielsen redegjorde for regnskabet der udviser et underskud
på kr. 3.970.681. Specielt 2 poster har belastet regnskabet væsentligt i 2013 nemlig
EM i Beach Handball og U19 EM. Derudover har der ikke været det forventede salg i
Kommerciel Afdeling og landsholdenes sportslige succes har øget bonusudgifterne.
Anker Nielsen redegjorde for afvigelser i regnskabet og gjorde opmærksom på en
trykfejl i beretningen på s. 74 hvor der i første kolonne skal stå ”stigning i indtægter”.
Han meddelte at der foreligger rene revisionsrapporter fra ekstern såvel som intern
revisor med blanke påtegninger.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt af repræsentantskabet.
Anker Nielsen gennemgik herefter budgettet til orientering. Der budgetteres med et
overskud på 1,5 mio. et tal der er meget afhængig af det kommercielle salg. Som
orienteret om på sidste års møde er der lavet budgetter 3 år frem og første år er
udarbejdet på månedsbasis således at status på 31. december har givet et så præcist
billede som muligt.

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 §§ 8, 10, 12, 16, 18 (bilag 4a).
Forslag til ændring af DHF’s struktur er beskrevet i bilag 4a vedlagt dagsorden og
blev mundtligt motiveret af Frank Smith.
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Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Punkt 4b

Fra Bestyrelsen
Forslag til ændring af DHF’s Love §§ 7b, 8, 12, 18, 22, 25, 26, 26A, 27, 27A, 28, 32
(bilag 4b).
Forslag til ændring af betegnelser for nuværende Disciplinærudvalg og Appeludvalget
er beskrevet i bilag 4b vedlagt dagsorden og blev mundligt motiveret af Frank Smith.
Forslaget gik ud på at ændre betegnelserne for udvalgene til Disciplinærinstansen for
Håndboldliga og 1. division, Disciplinærinstansen for øvrige rækker og Håndboldens
Appelinstans.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget herunder med ret for administrationen til at
foretage yderligere konsekvensrettelser.

Punkt 4c

Fra Bestyrelsen
Forslag til ændring af DHF’s Love § 7b (bilag 4c).
Forslag til lovfæstelse af betaling af gebyr til Disciplinærinstansens drift er beskrevet i
bilag 4c vedhæftet dagsorden og blev mundtligt motiveret af Frank Smith.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Punkt 4d

Fra Bestyrelsen
Forslag til ændring af DHF’s Love §§ 5, 7 (bilag 4d).
Forslag om oprettelse af særligt skolemedlemskab er beskrevet i bilag 4d vedhæftet
dagsorden og blev mundtligt motiveret af Frank Smith.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget herunder med ret for administrationen til at
foretage yderligere konsekvensrettelser.

Punkt 4e

Fra Bestyrelsen
Forslag til ændring af DHF’s Love §§ 4, 17, 23, 24 (bilag 4e).
Forslag om bemyndigelse til korrektion er beskrevet i bilag 4e vedhæftet dagsorden
og blev mundtligt motiveret af Frank Smith.
Forslaget gik ud på at § 4, 17, 23 og 24 udgår da bestemmelserne er ophørt og en
ændring af nummereringen af de øvrige bestemmelser foretages som en konsekvens
heraf.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Punkt 5

Valg
I henhold til en bestyrelsesbeslutning skal alle funktioner på nyvalg og da punkt 4a
blev vedtaget jf. ovenfor betyder det valg som følger:
a) Valg af formand (2 år) og
Valg af bredde- og udviklingsansvarlig (2 år)
Bestyrelsen indstillede Per Bertelsen til genvalg som formand og han blev
enstemmigt valgt.
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Bestyrelsen indstillede Sigurd Skovborg, JHF til nyvalg som bredde- og
udviklingsansvarlig og han blev enstemmigt valgt.
b) Valg af næstformand (1 år) og
Valg af økonomiansvarlig (1 år)
Bestyrelsen indstillede Carsten Grønmann Larsen til valg som næstformand og
han blev enstemmigt valgt.
Bestyrelsen indstillede Anker Nielsen til valg som økonomiansvarlig og han blev
enstemmigt valgt.
c) Valg af formand for
1) Arrangementsudvalget (2 år)
Hans-Jørgen Lythje blev indstillet til genvalg og blev enstemmigt valgt.
2) Eliteudvalget (2 år)
Christian Hjermind blev indstillet til genvalgt og blev enstemmigt valgt.
3) Beach Handball Udvalget (2 år)
John Kruse blev indstillet til nyvalg og blev enstemmigt valgt.
4) IT-udvalget (2 år)
Lars Dalsgaard blev indstillet til nyvalg og blev enstemmigt valgt.
d) Valg af formand for
1) Dommerudvalget (1 år)
Ole F. Petersen blev indstillet til genvalg og enstemmigt valgt.
2) Disciplinærinstansen for øvrige rækker (1 år)
Jens Risum blev indstillet til genvalg og enstemmigt valgt.
3) Uddannelsesudvalget (1 år)
Jan Larsen blev indstillet til genvalg og enstemmigt valgt.
4) Turneringsudvalget (1 år)
Troels Hansen blev indstillet til nyvalg og enstemmigt valgt.
Punkt 6

Valg af medlemmer til Appelinstansen
Valg af 1 medlem for 1 år samt valg af 2 medlemmer for 2 år.
Karsten Madsen indstilles til genvalg for 1 år og blev enstemmigt valgt.
Michael Meyn og Kurt Habekost indstilles til genvalg for 2 år og blev enstemmigt
valgt.

Punkt 7

Valg af suppleanter til Appelinstansen
Valg af 3 suppleanter
Bestyrelsen fik bemyndigelse af repræsentantskabet til at foretage valg af
suppleanter.

Punkt 8

Valg af revisorer og revisorsuppleant
Valg af statsautoriseret/registreret revisor for 1 år, revisor for 2 år samt
revisorsuppleant for 1 år
KPMG CVR 30700228 indstilles og blev enstemmigt valgt (1 år).
Jette Østergaard indstilles til genvalg og blev enstemmigt valgt (2 år).
Lene Jørgensen blev indstillet til genvalg som revisorsuppleant og blev enstemmigt
valgt (1 år).
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Fastsættelse af tid og sted for næste års ordinære repræsentantskabsmødes
afholdelse
Lørdag d. 13. juni 2015 i København.

Punkt 10

Eventuelt
Jens Andreas Kaarsholm – Dres – indtog talerstolen for at takke for tildelingen af
DHF’s guldnål.
Per Bertelsen takkede herefter afgående bestyrelsesmedlemmer fra JHF, Kurt
Iversen og Poul Wrang.
Per Bertelsen ønskede også at takke Jørgen Rolander afgående næstformand med
ansvar for bredden selvom han desværre ikke kunne være til stede af private årsager.
Endelig takkede Per Bertelsen for tildelingen af forbundets guldnål samt for genvalget
som formand.
Dirigenten takkede hermed for god ro og orden og gav ordet til Per Bertelsen.
Per Bertelsen takkede dirigenten for god ledelse af mødet.
Herefter var repræsentantskabsmødet 2014 slut.

Chef for Turneringsafd. Frank Smith

Dirigent Jens Bertel Rasmussen
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Repræsentanter
1
DHF
Per Bertelsen
2
DHF
Carsten Grønmann Larsen
3
DHF
Anker Nielsen
4
JHF
Per Sørensen
5
JHF
Sigurd Skovborg
6
JHF
Allan Enevoldsen
7
JHF
Villy Nielsen
8
JHF
Ove Leegaard
9
JHF
Poul Wrang
10 JHF
Kurt Iversen
11 JHF
Kent Nicolajsen
12 JHF
Jan Kampman
13 JHF
Dorthe Huge Jonasson
14 JHF
Kurt Nyrup Risum
15 JHF
Henrik Larsen
16 JHF
Trine Jepsen
17 JHF
Lilja Snorradottir
18 JHF
Jens Henriksen
19 JHF
Niels Lindholm
20 JHF
Niels Peter Nielsen
21 JHF
Inge Rønne
22 JHF
Jørgen Svane Sørensen
23 JHF
Carsten Mikkelsen
24 JHF
Henrik Skibsted
25 FHF
Mogens Mulle Johansen
26 FHF
Carsten T. Madsen
27 FHF
Finn Toftegaard
28 FHF
Bjarne Knudsen
29 FHF
Per Rasmussen
30 HRØ
Birger Dahl
31 HRØ
Tina Fensdal
32 HRØ
Benny Salling
33 HRØ
Karina Klarskov
34 HRØ
Benny Damgaard
35 HRØ
Jan Spange-Sørensen
36 HRØ
Troels Hansen
37 HRØ
Lars Dalsgaard
38 HRØ
P. Kristian Skjøtt
39 HRØ
Christel Nielsen
40 HRØ
Per Jensen
41 DF-H
Jan-Ole Kristensen
42 DF-H
Jens Christensen
43 DF-H
Christina N. Hansen
44 DF-H
Stig Oest
45 DF-H
Thomas Christensen
46 DF-H
Anders Rosbo
47 DF-H
Poul Syberg
48 DF-H
Kasper Jørgensen
49 SF-H
Michael Sahl
50 SF-H
Torben Vinther
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Formand
Næstformand med ansvar for eliten
Økonomiansvarlig

