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Brøndby, den 3. september 2021

DHF

Referat af Repræsentantskabsmøde mandag d. 30. august 2021 på
Scandic Hotel Kolding
Næstformand Jan Kampman bød velkommen til DHF's repræsentantskabsmøde 2021.

Punkt 1

Valg af dirigent
På forslag fra bestyrelsen blev Sigurd Slot Jacobsen valgt til dirigent.
Sigurd Slot Jacobsen 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 50 stemmeberettigede repræsentanter. Deltagerlisten er
bilag til dette referat.

Punkt 2

Formanden og de nedsatte udvalg aflægger beretning
Næstformand Jan Kampman aflagde herefter den mundtlige beretning:
" I forhold til den skriftlige beretning kan jeg tilføje, at vi har haft følgende hold afsted
til OL- og Europamesterskaber:
Herre Beach vandt Guld ved at slå Kroatien 2-0 i finalen
Dame Beach vandt sølv efter at have tabt 0-2 til Tyskland i finalen
Dame U17 med en 4. plads
Dame U19 med en 6. plads
Herre U19 med en 5. Plads
Og ikke mindst Herre A ved OL som endte med en sølvmedalje efter at have tabt til
Frankrig i finalen.
Af andre store ting kan jeg nævne, at kommerciel afdeling dygtigt har lavet et
hovedsponsorat for Herrelandsholdene med Norlys.
Danmark er nu mere eller mindre åbnet op igen, så jeg håber det store arbejde, der
er lavet ude i klubberne med alternative aktiviteter, nu kan føres ind i hallerne.
Der er ingen tvivl om, at det bliver et kæmpe arbejde, der forstår klubberne ude i
lokalforbundene og regioner.
Vi bør i DHF være optimistiske. Vi har et godt produkt, men vi skal nu have vænnet
folk til at være sociale igen og deltage i vores fantastiske holdsport."
Herefter afsluttede Jan Kampman sin beretning.
Der var ingen bemærkninger til beretningerne.
Repræsentantskabet godkendte enstemmigt den mundtlige og den
skriftlige beretning.
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Sigurd Slot Jacobsen suspenderede repræsentantskabsmødet.
Følgende hæder blev uddelt:
DHF's ærestegn i sølv:
DHF's Rejselegat:

Lars Hagenau (DHF)
Hans Jørgen Lythje (DHF)

Jan Kampman takkede her Hans-Jørgen Lythje for en fantastisk indsats
som nu afgående formand for Arrangementsudvalget.
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 6.3 mio kr.
Egenkapitalen udgør godt 34.2 mio kr.
Der var ingen spørgsmål til regnskabet.
Repræsentantskabet godkendte enstemmigt regnskabet.
Anker Nielsen orienterede herefter om budgettet for 2022.
Der var ingen bemærkninger til budgettet.

Punkt 4

Behandling af indkomne forslag til DHF's love og/eller deltagelsesog funktionsbestemmelser.
Sigurd Slot Jacobsen oplyste, at forslag til lovændringer 4a skulle
vedtages med kvalificeret flertal, jf. lovenes § 12, og da der var mødt 50
repræsentanter, skulle forslaget have mindst 34 stemmer for, for at blive
vedtaget.

Punkt 4a

Fra bestyrelsen
Forslag til ændring af DHF's love§ 15 (bilag 4a).
Forslag til hjemmel for DHF til at kunne udlåne midler til DIF,
Distriktsforbundene, HRØ eller DHF Event.
Anker Nielsen gennemgik og motiverede forslaget.
Forslaget blev vedtaget med 49 stemmer for. 1 undlod at stemme.

Punkt 5

Valg
a) Valg af formand (for 1 år): Morten Stig Christensen blev valgt
b) Valg af næstformand: Jan Kampman blev genvalgt
Valg af økonomiansvarlig: Anker Nielsen blev genvalgt
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Valg af formand for:
1) Dommerudvalget: Thomas Rich blev genvalgt
2) Disciplinærinstansen for øvrige rækker: Jan Richter
Henriksen blev genvalgt
3) Uddannelsesudvalget: Benny Nielsen blev genvalgt
4) Turneringsudvalget: Anders Fredsgaard blev genvalgt

d)

Valg af formand for Arrangementsudvalget (for 1 år):
Jens Jakob Nørtved Winther blev valgt.

Punkt 6

Valg af revisor
EY blev genvalgt

Punkt 7

Fastsættelse af tid og sted for næste års ordinære
repræsentantskabsmødes afholdelse
Afholdes lørdag d. 11. ju ni 2022 i Brøndby

Punkt 8

Eventuelt
Hans-Jørgen Lythje takkede for rejselegatet og takkede alle
samarbejdspartnere gennem hele sit virke som AU-formand. Han rettede
også en meget stor tak til de mange frivillige, der er en forudsætning for at
kunne gennemføre mesterskaber.
Lars Hagenau takkede for tildeling af DH F's ærestegn i sølv.
Morten Stig Christensen takkede for valget som formand for Dansk
Håndbold Forbund og nævnte en lang række indsatsområder, der skal
tages fat på i den kommende tid.
Endvidere takkede han Per Bertelsen for en stor indsats for dansk
håndbold, hvilket de fremmødte kvitterede for med en lang klapsalve.
Sigurd Slot Jacobsen takkede for god ro og orden. Han gav herefter
ordet for afsluttende bemærkninger til næstformanden.
Jan Kampman takkede Sigurd Slot Jacobsen for godt arbejde som
dirigent med at gennemføre repræsentantskabsmødet meget kompetent
og hurtigt.
Jan Kampman afsluttede mødet med at takke alle for fremmødet.
Repræsentantskabsmødet sluttede.

Frank Smith
Chef for Turneringsafdelingen

Sigurd Slot Jacobsen
Dirigent

