
 

Brøndby den 9. december 2022 

 
 
Referat af bestyrelsesmøde nr. 5 2022-2023 
 

Lørdag d. 3. december 2022, kl. 10.00 på DHF’s kontor, Brøndby 
Stadion 13, 2605 Brøndby 
 
Deltagere:  Morten Stig Christensen (MOC), Anker Nielsen (ANI), Betina Lyng-
Bjerre (BLB), Kent Nicolajsen (KN), Henrik G. Larson (HGL), Ove Leegaard (OL), 
Michael Svendsen (MS), Torben Vinther (TV), Troels Hansen (TH), Thomas 
Christensen (TC), Per Tørslev Jensen (PTJ), Henrik M. Jacobsen (HMJ), og 
Frank Smith (FS) 
Afbud fra Jan Kampman 
Per Lauritsen (PL) deltager i punkt 2-4 
Ann Lykke Davidsen og Benny Salling deltager i punkt 5 
 

Dagsorden   
   
Punkt 1 (B) Underskrift af referat fra bestyrelsesmøde nr. 4    

Referatet blev underskrevet. 
 
Bestyrelsen gennemførte herefter en check in procedure. 
 
Punkt 2 (O/D) Budgetopfølgning Q 3 (ANI/PL)   
 Den fremsendte budgetopfølgning blev gennemgået.   
 Bestyrelsen havde ingen bemærkninger til budgetopfølgningen. 
 
Punkt 3 (B) Indstilling fra ØU om budget 2023 (ANI/PL)   
 Det indstillede budgetudkast fra ØU indeholdt de fremsendte 

ønsker hertil. 
 Forudsætningerne for budgettet blev gennemgået. 
 
 Beslutning: 

•    Bestyrelsen godkendte budget 2023 som indstillet 
 
 Budgettet udsendes til udvalgsformændene mandag d. 5. 

december. 
 
Punkt 4 (O) Status på de klausulerede midler til breddeamatøridræt 

under DHF (ANI/PL)   
 Udviklingsafdelingen havde fremsendt en udførlig gennemgang 

og status på de alle projekter.  
 
 Beslutning: 

•     Bestyrelsen besluttede at forlænge bevillingen på 
250 t. kr. til dommernes efteruddannelse til ultimo 
2023.  Det blev understreget, at nu skal 
efteruddannelsen så gennemføres. 

 



 

    
 
Punkt 5 (O/D) Evaluering Folkemøde (Ann Lykke Davidsen og Benny 

Salling)   
 Bestyrelsen fik et glimrende indblik i både formål og mål med 

Folkemødet.  
  
Punkt 6 (O/D) Forretningsstrategi 2019-2025 evaluering og justering – 

plan for det kommende arbejde (PTJ)   
 PTJ gav en kort orientering om hvad der er sket siden sidst. 
 Der kommer et oplæg til beslutning på B-mødet d. 22. januar.  
 
 
Punkt 7 (B) Bestyrelsesmøde med udvalgsformænd i Malmø     
 Hvilket indhold ønskes drøftet? 
 
 Beslutning: 

•     Hver udvalgsformand får 30 minutter til at give sit 
bud på fremtidens perspektiv, herunder et bud på 
hvorledes kompetencen sikres i fremtidens udvalg. 

•     Udvalgene giver sit bud på hvorledes de bidrager ind 
i Rigtig Sjov Håndbold. 

•     Kasper Tolstrup inviteres til at give bestyrelse og 
udvalgsformænd et indblik i hvad app og 
hjemmeside kan. 

•     Mødet med udvalgsformænd lægges før det 
ordinære bestyrelsesmøde. 

 
 
Punkt 8 (O)   Informationer fra udvalg samt fra DIF, IHF, EHF, 

Divisionsforeningen Håndbold og Håndbold Spiller 
Foreningen    

 
 HSF: 
 Har travlt med at tale med spillerne i klubber, hvor økonomien er 

knap. Forudser at omfanget at klubber i økonomiske 
udfordringer kan blive større. 

 Har samlet spillere op i klubber, der er gået konkurs.  
 LG har ændret praksis fra 3 måned til 1 måned.  
  

Er i gang med at udbetale landsholdspuljerne til spillerne. 
 

 Har meget fokus på unge spilleres første møde med 
kontrakthåndbold og de dermed afledte forhold. 

 Vil også gerne besøge talentsamlinger. Er i kontakt med DHF 
om dette. 

 
 DF-H: 
 Er i gang med at etablere fagudvalg i Next Level arbejdet.  
 Har lavet kommissorier. Der bør også være deltagelse fra DHF i 

nogle grupper. Drøftes på kommende prof. Møde. 



 

 Prof. Udvalget version 2 skal drøftes på Prof. Møde d. 20. 
december.  

  
Der er modtaget en del ansøgninger til stillingen som 
klubkoordinator.  

  
 Arbejder intensivt med Final4 stævnerne for H og K.  
 
 MOC: 
 Udsender skriftlig info til bestyrelsen mandag. 
 
 
Punkt 9 (O) Informationer fra administrationen (HMJ)   
 Har gennemført en trivselsundersøgelse med et godt resultat. 
  

Gennemfører en Insights dag for hele personale d. 7. december. 
  

Sølvmedaljen til kvinderne har givet rigtig god respons, herunder 
også på det kommercielle område. 

 Arbejder nu med en ”mission 10.000 til kvindelandskamp”.   
 Skal være en kommerciel case, der hænger godt sammen. 
  

Viaplay har købt slutrunderettigheder frem til 2030, herunder til 
U-mesterskaber og Beach slutrunder. 

 DHF er godt på vej i arbejdet frem mod at blive certificeret som 
et grønt forbund. 

   
Julelukket på DHF’s kontor 23.12. – 2.1.23 

  
 
Punkt 10 (B) Godkendelse af referater   

a. TU 25. oktober og 8. og 30. november 2022     
b. AU 4. oktober 2022 
c. UU 5. oktober 2022 
d. DU 23. oktober 2022 
e. ØU 25. oktober 2022 
f. BRUD 7. november 2022 
Ingen bemærkninger.  

 
 
Punkt 11 (B) Evaluering af bestyrelsesmøder (indtjekning/ udtjekning) 

(KNI)   
  
 Beslutning: 

•     Enighed om at sætte proceduren iværk fra og med 
dette møde. 

•     Er fremover faste punkter på dagsordenen 
    
 
 
 



 

Punkt 12 (O) Evt.     
 Der var god respons på Sharepoint. (Der kommer snarest en 

plan fra IT for udrulning til hele Håndbolddanmark). 
 
 ANI orienterede om programmet for VM-turen til Malmø med 25 

deltagere. 
 
 Ingen bemærkninger fra bestyrelsen til orientering om aftalt 

aflønning til 2 ORKO- medlemmer. 
 
 DF-H: 

Internationalt er der truffet aftale om ændring af den næstbedste 
række – Euro League. Der er ikke tilgået DF-H oplysninger om 
dette. 

 
 Der er købt nogle rettigheder tilbage til EHF om CL. Ingen info 

om dette er tilgået DF. 
 
 Vi mangler information fra EHF om en del beslutninger, der 

træffes om turneringsændringer m.v. 
 
 Skal vi genoptage det tidligere internationale forum?  
  
 
Punkt 13 (D/B)  Opfølgning på strategiseminar   
 Enighed om at det var et godt seminar. Bestyrelseshåndbogen 

skal gøres færdig i foråret.   
 Strukturen fylder – der skal formentlig være en opfølgning – før 

evaluering kan foretages og afsluttes med en indstilling til 
bestyrelsen. 

 Projektleder skal deltage igen – men først senere på foråret. 
 
Bestyrelsen tjekkede ud med positiv respons og karaktergivning af såvel mødet 
og dets tone som det foreliggende mødemateriale. 
 
FS 
 
Referatet godkendt: 
 
 

Morten Stig 
Christensen            

 Kent Nicolajsen  Anker Nielsen Henrik G. Larson 

 
 
Torben Vinther 

 
 
 Troels Hansen 

 
 
 Betina Lyng Bjerre     

  

Ove Leegaard Thomas Christensen  Michael Svendsen Per Tørslev                                  

 



 

 


