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Formand Mogens Mulle Johansen bød velkommen til repræsentanter fra de 28 fremmødte 

foreninger, DHF’s økonomiansvarlige Anker Nielsen samt formanden i Jysk Håndbold Forbund Jan 

Kampman, guld- og sølvnåleindehavere, bestyrelses- og udvalgsmedlemmer og øvrige gæster. 

Niels Kildelund overrakte i sin egenskab af bestyrelsesmedlem i Henny Elvira Jeppesen Født 

Knudsens Fond overrakte udlodninger til repræsentanter fra Nyborg GIF, TPI Odense, Kølstrup-

Rynkeby, IF Stjernen samt Fyns Håndbold Forbund, som alle helt eller delvist har fået 

imødekommet deres ansøgning. Niels fortalte, at også Tved G&I havde fået udlodning. 

Mulle bad forsamlingen om at minde Jens Voetmann, Per Halvorsen, Erik Eigaard, Mogens Henry 

Nielsen samt Inge Brønserud, som alle er gået bort i den forgangne sæson. 

1.  Valg af dirigent 

Mogens Mulle Johansen foreslog på bestyrelsens vegne Jacob Schjern Andersen som dirigent. 

Jacob blev valgt uden modkandidater.  

Jacob Schjern Andersen konstaterede at mødet var korrekt indkaldt.  

 

2.   Beretninger 

Formanden 

Mulle ønskede GOG tillykke med Danmarksmesterskabet for U-14, U-16 og U-18 drenge, samt til 

DHG Odense for bronze i U-14 piger, og HC Odense for en flot 4 plads i U-16 piger. 

Mulle gjorde status vedr. netværksmøderne, som er i gang i næsten alle kommuner, hvor  70 – 80 % 

af foreninger er repræsenteret ved møderne.  

Mulle gjorde opmærksom på mulighederne for foreningerne i valgår, hvis man vil have 

idrætspolitikken på dagsordenen. 

DHF og lokalforbundene er repræsenteret ved folkemødet på Bornholm. Her vil man gerne påvirke 

politikkerne til at forbedre vilkårene for foreningerne generelt. 

Knæk kurven er på sit sidste år. Kurven er knækket på Fyn. Der er ikke så stor tilbagegang på Fyn 

og vi håber på en lille stigning næste sæson. Der gøres opmærksom på at der kommer nye tilbud i 

den kommende sæson, herunder DHF kortbane. 

Antallet af hold til vores Beach Handball stævner er igen steget. Der sættes i denne sæson rekord 

med 535 deltagende hold.  

Beretningen blev godkendt uden bemærkninger. 

Børne- og Ungdomsudvalget 

Anne Kruse havde ikke yderligere kommentarer, end den skrevne beretning. 

Beretningen blev godkendt uden bemærkninger. 
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Uddannelses- og Talentcenterudvalget 

Joakim Pedersen havde ikke yderligere kommentarer, end den skrevne beretning.  

Beretningen blev godkendt uden bemærkninger. 

Turneringsudvalget 

Bjarne Knudsen orienterede om samarbejde med HRØ omkring ungdomsdivisionerne, hvor 

repræsentanter fra HRØ og FHF er i gang med at se på en ny struktur for den kommende sæson. 

Der er endnu ikke nogen afklaring, men evt. ændringer meldes ud til foreninger hurtigst muligt, og 

forventes at være gældende fra den nye sæson. 

Sammenskrivningen skal på DHFs bestyrelsesmøde i morgen, hvor det nye reglement officielt 

godkendes. Det er besluttet, at FHF laver 2 informationsmøder for de fynske foreninger, hvor der vil 

blive redegjort for det nye turneringsreglement. 

Hans Jørn Lassen spurgte til processen med den nye turneringsstruktur for ungdomsdivisionerne. 

Bjarne præciserede, at den nye struktur vedtages, prøves af og evalueres i den kommende sæson. 

FHFs afsæt er de tilbagemeldinger, som de fynske foreninger har givet udtryk for tidligere. 

Beretningen blev godkendt uden bemærkninger. 

Dommerudvalget 

Dommerne har holdt evalueringsmøde. Her blev årets dommerpar og årets talentpar blev kåret. 

Dommerudvalget opfordrer til, at foreningerne forsøger at rekruttere de rigtige personer til 

dommerkurserne, så de fastholdes som dommere, og ikke springer fra, når de har taget 

uddannelsen. 

Beretningen blev godkendt uden bemærkninger. 

3.  Regnskab 

Carsten T. Madsen gennemgik regnskaber for 2016, med de afvigelser der var.  

Regnskabet er godkendt uden bemærkninger. 

Der blev efterfølgende lavet en budgetgennemgang. 

4.   Indkomne forslag 

Forslag 1: 

Forslag fra FHFs bestyrelse: 

Love § 9 – Valg af revisorsuppleant – der ønskes ikke valg af en suppleant.  

Der var ingen kommentarer, inden dirigenten kaldte til afstemning. 

Forslaget blev vedtaget. 
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Forslag 2: 

Forslag fra Fyns Håndbold Forbund 

Flytte punkt 2 i særlige bestemmelser punkt 2 til propositioner 

Nuværende tekst: Ingen forening kan deltage med mere end 1 hold i serie 1. 

Brian Nielsen, FHF argumenterede for forslaget. Der var ikke yderligere kommentarer inden 

dirigenten kaldte til afstemning. 

Forslaget blev vedtaget. 

Forslag 3: 

Forslag fra Vissenbjerg GIF:  

Foreninger kan deltage med op til 2 hold i serie 1. 

I tilfælde af, at en forening har to hold med i serie 1, placeres holdene før jul i forskellige puljer. Det vil kun være muligt for 

foreningen at kvalificere et hold til deltagelse i ”serie 1 Fynsseriekval” efter jul. 

Brian Friis argumenterede for forslaget. Det anbefales, at man spiller i den række, man har niveau 

til. Uanset at man så kan få to hold i serie 1. Der var ikke yderligere kommentarer, inden dirigenten 

kaldte til afstemning. 

Da der var usikkerhed omkring optællingen, blev der lavet en skriftlig afstemning. 

Forslaget er ikke vedtaget med stemmerne 33 for og 34 imod. 

Forslag 4: 

Forslag fra BR66 Langeskov: 

Spilletiden i U-16 pige B ændres til 2 x 25 minutter (som i U-16PA) 

Der var ingen kommentarer inden dirigenten kaldte til afstemning. 

Forslaget blev vedtaget. 

Forslag 5: 

Forslag fra Vissenbjerg GIF 

Der ønskes fri tilmelding til serie 2, 3 og 4 også ved ombrydning – så der kun er ”tvungen” oprykning 

mellem serie 2 og serie 1. 

Brian Friis, Vissenbjerg GIF argumenterede for forslaget. Der var ikke yderligere kommentarer inden 

dirigenten kaldte til afstemning. 

Forslaget blev vedtaget. 
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5.  Valg 

UDVALG NAVN Status 

Forretningsudvalget 

  

  

Næstformand Niels Kildelund Valgt for en 2 årig periode 

Økonomiansvarlig Carsten T. Madsen Valgt for en 2 årig periode 

Bestyrelsen 

  

  

Uddannelse-  og Talentcenter Joakim Pedersen Valgt for en 2 årig periode 

Dommerudvalg Per Rasmussen Valgt for en 2 årig periode 

Børne- og Ungdomsudvalg 

  

  
  

  

Martin Bønløkke Valgt for en 2 årig periode 

Trine Wenholt Valgt for en 2 årig periode 

Mads Strandgaard Strate Valgt for en 2 årig periode 

 Uddannelse- og Talentcenter 

  

  
 

Lise Rosenfeldt Laursen Valgt for en 2 årig periode 

Julie Loop Valgt for en 2 årig periode 

Turneringsudvalg 

  

  
  

John Kruse Valgt for en 2 årig periode 

Ninna Hansen Valgt for en 2 årig periode 

Dommerudvalg 

  

  

  

 

 

Henrik Damgaard Valgt for en 2 årig periode  

Ulrich Andreasen Valgt for en 2 årig periode  

Dennis Lassen Valgt for en 2 årig periode  

Amatør- og ordensudvalget   

  

  
 

Finn Møller Valgt for en 2 årig periode 

Lene Jørgensen Valgt for en 1 årig periode 

Revisorer  

  

  
 

Allan Lund Valgt for en 1 årig periode  

Kurt Poulsen Valgt for en 1 årig periode  
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6. Eventuelt 

Dirigenten konstaterede, at der er behov for en revidering af stemmeregler og lovene omkring 

repræsentantskabsmødet.  

Mogens Mulle Johansen kårede Middelfart HK som Årets Fynske Håndboldforening. 

Peder Rasmussen orienterede om følgende: 

- FHF har netop lanceret en ny Facebook side ”Fyns Håndbold Forbund”, som alle opfordres 

til at ”like” 

- DHF Kortbane, hvor der kommer flere og flere baner på Fyn, der blev opfordret til at der 

etableres endnu flere baner, og at man husker, at DHF yder tilskud til etableringen 

- Uddannelsesåret er på vej, og sæson 2017 / 2018 vil blive kursets år. Der kommer 

information til foreningerne om kurserne inden sommerferien 

- Peder gjorde reklame for at man i foreningerne kan tilmelde personer til uddannelsen til 

Beach Handball dommere, hvilket der var en stor opfordring til at man gør. 

Bjarne Knudsen overrakte fynsmesterskaberne til GOG og Odense HC 

Per Rasmussen overrakte erkendtlighed til Gabriel Mechali for mange års arbejde i FHFs 

dommerudalg. 

Bjarne Knudsen spurgte til foreningernes opfattelse af turneringsproduktet til de bedste U-14 hold. 

Han opfordrede til overvejelse omkring et samarbejde med HRØ. Søren Borg (DHG) hilser initiativet 

velkommen. Mathias Rettig (TPI) giver udtryk for en frygt for centralisering af U-14 spillerne, hvis 

man åbner op for en række med HRØ. Thomas Rasmussen (IF Stjernen) giver udtryk for at 

deltagelse med to hold i en fynsk række kunne være en mulighed. En udvidelse kunne være en 

mulighed, men åbner også for en tanke om at snakke med JHF. Han giver udtryk for en for stor 

niveauforskel. 

Mogens Mulle Johansen takkede Gabriel Mechali, Brian Salomonsen og Mikael Rasmussen for 

arbejdet i FHF, som de har valgt at trække sig fra ved dettes års møde. 

Carsten Madsen bød Annika Møgelmose velkommen som ny sekretær på kontoret. 

Dirigenten lukkede officielt repræsentantskabsmødet, hvorefter Mogens Mulle Johansen takkede 

dirigenten for at have ledet repræsentantskabsmødet godt. 

Efterfølgende bad Mulle forsamlingen om at udbringe et trefoldigt leve for Fyns Håndbold Forbund. 

 

Referenter: 

Peder Rasmussen, konsulent FHF 

Annika Møgelmose, sekretær FHF 

Brian Nielsen, kontorleder FHF  

 

Godkendt af referat Jacob Schjern Andersen den 23/5 2017  



                              Repræsentantskabsmøde 2017 - referat                                 

 Side 7 
    

Indkomne forslag 

 

Forslag til ændring af FHFs love 

Indkomne forslag til propositioner 
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Valg:  

UDVALG NAVN Status 

Forretningsudvalget 

  

  

Næstformand Niels Kildelund Villig til genvalg 

Økonomiansvarlig Carsten T. Madsen Villig til genvalg 

Bestyrelsen 

  

  

Uddannelse-  og Talentcenter Joakim Pedersen Villig til genvalg 

Dommerudvalg Per Rasmussen Villig til genvalg 

Børne- og Ungdomsudvalg 

  

  
  

  

Martin Bønløkke Villig til genvalg 

Trine Wenholt Villig til genvalg 

Brian Salomonsen Ønsker ikke genvalg 

 Uddannelse- og Talentcenter 

  

  
 

Mikael Rasmussen Ønsker ikke genvalg 

Julie Loop Villig til genvalg 

Turneringsudvalg 

  

  
  

John Kruse Villig til genvalg 

Ninna Hansen Villig til genvalg 

Dommerudvalg 

  

  

  

 

 

Gabriel Mechali Ønsker ikke genvalg 

Ulrich Andreasen Villig til genvalg 

Dennis Lassen Villig til genvalg 

Amatør- og ordensudvalget   

  

  
 

Finn Møller Villig til genvalg 

Lene Jørgensen Villig til genvalg 

Revisorer  

  

  
 

Allan Lund Villig til genvalg 

 Kurt Poulsen Villig til genvalg 

 Revisorsuppleant Jørn Hestelund 
Posten udgår,  

såfremt forslag 1 vedtages 
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Fyns Håndbold Forbund 

Repræsentantskabsmøde 2018 
 

Mandag den 7. maj 2018 kl. 18.30  

 

Sæt allerede nu x i kalenderen  


