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1. Hvorledes skal EU se ud i fremtiden?
Proces:
CH stopper nu, og der skal som udgangspunkt vælges en ny EU-formand til
Repræsentantskabsmødet. Det skal dog fremadrettet overvejes, i hvilken
form EU skal fortsætte, hvilke opgaver der skal ligge i EU, og hvilke
ansvarsområder udvalget skal have.
Dette er særligt vigtigt at få klarlagt og defineret i forhold til sportschefens
opgaver og ansvarsområder, da EU efter ansættelsen af UW som
sportschef har haft svært ved at se sin rolle og sit formål. Det skal derfor
henover efteråret overvejes, hvad der er den bedste løsning, og der vil også
blive set på, om der skal ansættes en ny sportschef, efter at UW stopper i
2017, og på hvordan EU’s rolle skal være i begge scenarier.
Der er 2 faser i processen, der skal tages stilling til i forhold til EU: fra nu til
Ulriks stop og efter Ulriks stop og fremefter.
CGL: En politisk organisation som DHF bør have et politisk udvalg i forhold
til eliten, men der skal ses på, hvad der er bedst for dansk håndbold.
Sammensætning:
Forslag til ny model: FDL + CHa og 3 EU-medlemmer. Herudover kunne
den nye deltids Elitekommunekonsulent og sportschefen deltage på
møderne.
Formelt bliver der dog ikke ændret på EU’s sammensætning og forhold ved
kommende Repræsentantskabsmøde:
1 EU-formand, 1 medlem valgt af DHF’s bestyrelse, 3 medlemmer valgt af
distrikterne. CGL ser det som en klar styrke med en repræsentant fra hvert
distrikt. Det sikrer delvist en politisk forankring..
Der skal ses på, hvilken funktion de 3 distriktsrepræsentanter skal have, så

de kan indstille de rigtige. TF: man kunne måske skrive det ind, at
distrikternes EU-formænd var født ind. Hvis det skal give mening, skal der
ses på, hvad man skal deltage i af møder. Ingen spild-af-tid møder
Måske skal man afvente med at udpege de 1-2 personer, til der er blevet
set på alt det ovenstående.
Skal generalsekretæren deltage i møderne? Er 5 personer det rigtige tal i
forhold til de mange opgaver. PB: man kan evt. benytte den nye AU-model,
dvs. at give medlemmerne forskellige ansvarsområder.
Ansvarsfordeling i forhold til Sportschef mfl.
I forhold til det sportslige, skal der være en klar struktur i forhold til, hvem
der er ansvarlig for hvad, hvem der deltager i hvad og hvem der er ”go-toguy” i hvilke sammenhænge. Er det EU/EU-formanden, Næstformanden
eller sportschefen? Landstrænerne skal vide, hvem de skal gå til, og det
skal sportschefen også. Der skal i udformningen af retningslinierne på dette
område ses på såvel logik, relevans, faglighed, og på hvordan man får
vænnet folk til at følge disse retningslinier, når de først er vedtaget.
Der skal laves en profil og en skarpere opgavedefinition/-afgrænsning, hvis
der skal være en sportschef efter UW. I den sammenhæng skal der især
ses på samarbejdet mellem sportschefen og Eliteudvalget, og opgaverne
skal fordeles hensigtsmæssigt imellem de to parter. Sportschefen og
landstrænerne er de sportslige eksperter, og skal have ansvaret for de
områder, der kræver denne ekspertise. EU er den politiske forankring for
DHF’s arbejde med landshold og talentudvikling, og skal have de opgaver,
der hører under dette område. Det vil være ideelt for samarbejdet, hvis
sportschefen deltager på EU-møderne.
Det er vigtigt, at vi selv følger de formelle rammer, hvis vi vil opnå det
ideelle resultat – nemlig, at EU udstikker de overordnede rammer for såvel
sportschef og eliten.
Der melder sig i den forbindelse følgende spørgsmål: Hvordan er
samarbejdet i dag imellem de forskellige niveauer? Er den sportslige
struktur, som den skal være? Fører vi vores sportslige strategi ud i livet?
Hvem er ansvarlig for landstrænermøderne, og hvor relevante er de
overhovedet? Er der styr på den røde tråd på både dame- og herresiden?
Er strukturen i forhold til EU overhovedet blevet ordentligt implementeret
efter oprettelsen af en sportschefsstilling?

Hvis vi vil have EU-formanden op på det niveau, vi ønsker, vil det kræve
meget tid af vedkommende. Pt. ligger mange ansvarsområder hos CGL.
Det vil kræve en omstillingsparathed også fra politisk side.
Det er vigtigt at få sat nogle mekanismer i gang, så der er handling bag
ordene. Bestyrelsen opfordres kraftigt til at fremme EU-formandens
tilstedeværelse v. diverse begivenheder samt på landsholdsrejser, og til at
inddrage EU-formandens ekspertise meget mere end hidtil.
2. Mulighed for input fra distrikter og regioner
Mail fremsendt fra MR (FHF) har været diskuteret online efterfølgende.
3. Mulighed for input fra Elitekommunerne
Thomas Høst er blevet ansat som konsulent. Møde 15/6 med de 10
kommuner og Claus Hansen omkring samarbejdet fremover.
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