
 

Brøndby den 19. september 2022 

 
 
Referat af bestyrelsesmøde nr. 3 2022-2023 
 

Lørdag d. 10. september 2022, kl. 10-15 på Scandic Kolding, Kokholm 
2, 6000 Kolding 
 
Deltagere:  Morten Stig Christensen (MOC), Anker Nielsen (ANI), Jan Kampman 
(JK), Betina Lyng-Bjerre (BLB), Henrik G. Larson (HGL), Ove Leegaard (OL), 
Michael Svendsen (MS), Torben Vinther (TV), Troels Hansen (TH), Thomas 
Christensen (TC), Henrik M. Jacobsen (HMJ), og Frank Smith (FS) 
Afbud fra Per Tørslev Jensen, Kent Nicolajsen og Kasper Jørgensen (erstattet af 
Thomas Christensen) 
Mikael Kold deltog i punkt 1 
Morten Henriksen deltog i punkt 2 og 3 

 

Dagsorden   
   
Punkt 1(O)  Projekt Next Level  
  Mikael Kold orienterede om projektet og den videre tidsplan. 
  

Bestyrelsen udtrykte positivitet overfor at DHF’s medlemmer af 
Prof. Udvalget arbejder videre med de overordnede rammer.  

   
Punkt 2 (O) Orientering om talentmiljø – ”miljøudvikler”   
 Morten Henriksen orienterede om projektet og den estimerede 

økonomi på kort og lang sigt. 
 Der ansættes en ekstern projektleder, der finansieres af det 

eksisterende driftsbudget. 
 
 Bestyrelsen udtrykte anerkendelse af projektet. 
  
 
Punkt 3 (B) Indstilling om eliteholdfællesskaber  
 Der var fremlagt følgende indstilling: 
  

1. At lade det tidligere vedtagne om holdfællesskaber være 
gældende også for breddeholdfællesskaber i U-17 og U-19 
(2. division, A og B rækker) med besøg af konsulent i 
klubberne ved ansøgning. 

2.   For talent/ungdomselite miljøer (1. division og liga) ønsker 
arbejdsgruppen en større belysning af mulige 
licens/certificerings modeller samt fordele og ulemper herved 
både i forhold til talent, bredde, geografi m.v.  

3.   For ovenstående punkt 2 indstilles, at arbejdet sættes i bero 
til ultimo 2023 

   
 
   



 

 
     
  
 Beslutning: 

• Indstillingen blev vedtaget på alle 3 punkter 
MH orienterer Styregruppen, mens Lene Karsbæk 
/FS orienterer TU. 

 
 
Punkt 4 (B) Evaluering af nye spilformer   

a. Opfølgning på tidligere bevilling 
b. Indstilling om ny bevilling 

  
Beslutning 

• Opfølgningen blev taget til efterretning 

• Sæson 2023-2024 fortsættes uændret med de 7 
ændringer 

• Bestyrelsen beslutter primo 2024 om der skal ske 
yderligere ændringer i spilformer – eller om de 
fortsætter uændret i drift fra sæson 2024-2025 

• Bestyrelsen bevilgede 273.750 kr. til evaluering af    
de nye spilformer. 

• Beløbet finansieres af de klausulerede midler til 
breddeamatøridræt under DHF 

• Der skal inddrages eksperter i evalueringen 
  

 
Punkt 5 (B) Indstilling fra turneringsudvalget om ændring af   

turneringsreglement og propositioner  
  
 Beslutning: 

• De ændrede propositioner blev vedtaget 

• Turneringsudvalget har ansvaret for 
kommunikationen til klubberne via DHF’s 
kommunikation 

  
Punkt 6 (B) Nedsættelse af Styregruppe for arbejdet med en strategi for 

Beach Handball  
   
 Beslutning: 

• Betina Lyng Bjerre (formand), Lars Møller (adm.) 
(afhængig af om han har resurser til dette) Troels 
Hansen, samt evt. en person fra DHF’s ledergruppe. 
Jan Kampman supporterer med viden udenfor 
Styregruppen. 

• BLB er kontaktperson til Beachhandball udvalget 
 
  

 
 



 

 
Punkt 7 (O) Informationer fra udvalg samt fra DIF, IHF, EHF, 

Divisionsforeningen Håndbold og 
Håndboldspillerforeningen  
 
DF-H 

• Next level fylder en del 

• Elitedommer – arbejde mod semi professionelle 
tilstande. God udvikling. 

• Forlængelse af aftalen med Santander  
 
HSF 

• Deltager i arbejdet med professionelle tilstande for 
dommere 

• Er i gang med klubbesøg. 

• Skal mødes med landsholdene. 

• Skal mødes med ministeren i den kommende uge om 
øremærket barsel. 

• Er særligt ophængt omkring situationen i en konkret klub. 
 
DIF har veteranjob match I Ringsted I den kommende uge, hvor 
MOC tager på besøg. 
 
Handball Forum Europe har møde i den kommende uge. 
 
MOC og Tina Foged deltager i et bestyrelsesmøde i FHF i den 
kommende uge. 
 
DHF og DBU afholder møde om mulige fælles indsatser. 
 
DHF vil gerne i nær fremtid have kontrakten med IHF på plads i 
forhold til VM 2023. 

    
 
Punkt 8 (O) Informationer fra administrationen   
 HMJ orienterede om: 
 

▪ VM-logo 
▪ Danmarks indsamlingen 
▪ Nordlys er med i indsamlingen (speciel spilletrøje) 
▪ Landskamp d. 12. oktober i Royal Arena, hvor alle 

partiledere er inviteret til VIP-arrangementet 
▪ Golden League i september – 3 kampe. Stadig ledige 

billetter. 
   
   
  
 
 
 



 

Punkt 9 (O) Information om kvartalsregnskab Q2     
 ANI gennemgik budgetopfølgningen og enkelte større 

budgetafvigelser.  
 
 
Punkt 10 (B) Underskrift af referater fra bestyrelsesmøder nr. 7 (2021-

2022) samt nr. 1 og 2 (2022-2023)   
 Referaterne blev underskrevet. 
 
Punkt 11 (B) Godkendelse af referater   

a.  TU 23. august 2022 
Godkendt uden bemærkninger. 

  
 
Punkt 12 (O) Evt.   
   

MOC: 
DIF dækker alle udgifter bortset fra intern transport i Danmark til 
Beach VM på Bali 
Tilsvarende gælder European Games. 
 
DHF har modtaget en DIF-invitation til Nordisk Seminar for børn 
og unge i Helsinki. 
DIF betaler for en politiker, en administrativ medarbejder og en 
ung frivillig leder. 
 
TH: 
HRØ har arrangeret borgmester møde i Royal Arena – og har 
dækket udgiften hertil. Foreslår at der nedsættes en 
arbejdsgruppe til at drøfte det fremtidige generelle koncept, hvor 
DHF er med finansierende. Der kommer et oplæg til dette som 
en del af en kommende PA-strategi. 
 
ANI: 
VM-turen til Sverige gennemføres fra lørdag d. 21 – mandag d. 
23. januar. Ægtefælleprisen er den faktiske udgift. Der er 
bindende tilmelding.  

 
I referat af sidste bestyrelsesmøde, var det efterfølgende tilføjet, 
at der mellem ANI og HGL var enighed om at fastsætte og 
fordele kontingent og holdgebyr for efterskoler.  
Bestyrelsen havde ingen bemærkninger til denne beslutning. 
  
TV: 
Efterlyste strategi og beslutningsgrundlag vedr. den harpiksfri 
bold. 

 
 
 
 
FS 



 

 
Referatet godkendt: 
 
 

Morten Stig 
Christensen            

Jan Kampman  Anker Nielsen Henrik G. Larson 

 
 
Torben Vinther 

 
 
 Troels Hansen 

 
 
 Betina Lyng Bjerre 

  

Ove Leegaard Thomas Christensen  Michael Svendsen                                   

 


