
 

 

Brøndby den 15. december 2016 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 6 2016-2017 
 

Lørdag d. 10. december 2016, kl. 09.00 på Scandic Hotel Trianglen, 
Malmø 
 
 
Deltagere: Per Bertelsen (PB), Carsten Grønmann Larsen (CGL), Poul Wrang 
(PW), Ove Leegaard (OL), Jan Kampman (JK), Mogens Mulle Johansen (MMJ), 
Birger Dahl (BD), Tina Fensdal (TF), Michael Sahl-Hansen (MSH), Morten Stig 
Christensen (MOC), Henrik M. Jacobsen (HMJ), Frank Smith (FS)   
Der var afbud fra Anker Nielsen, Jens Christensen, Jan Kampman, Michael Sahl-
Hansen og Betina Lyng Bjerre 
  

Dagsorden   
 

Åben del: 
  

  Sager til beslutning  
 

Punkt 1 Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 5, samt 
møde mellem bestyrelse og udvalgsformænd d. 25. – 26. 
november 2016  

  
 Beslutning: 

 Referaterne blev godkendt 
 
 
Punkt 2 Ny formand for Håndboldens Voldgiftsret 
 
 FS orienterede om at den nuværende formand, Thomas 

Rørdam, er valgt som præsident for Højesteret fra 1. februar 
2017. Han kan derfor ikke længere være formand for 
Håndboldens Voldgiftsret. Der skal derfor vælges en ny 
formand. 
Bestyrelsen drøftede hvorvidt der skal afholdes et 
ekstraordinært repræsentantskabsmøde nu eller på et senere 
tidspunkt. Der var enighed om at der skal fremsættes et forslag 
til kommende rep.møde om bestyrelsens mulighed for at 
konstituere nogle poster. Det skal undersøges hvilke poster, der 
kan være tale om. 

 Kandidater til formandsposten identificeres. Der kan evt. 
afholdes ekstraordinært rep.møde, såfremt der opstår behov for 
dette. Ellers afventes ordinære rep.møde.  

 
 Beslutning: 

 Såfremt der opstår en sag til Håndboldens 
Voldgiftsret, indkaldes omgående til et 
ekstraordinært rep.møde for at få valgt en formand 



 

 

 Alternativt afventer valget det ordinære rep.møde i 
juni måned. 

 Bestyrelsen fremsætter forslag til ændring af lovene, 
således at der bliver mandat til at konstituere på 
nærmere udvalgte poster. FS udarbejder et forslag 
herom. 

 
Punkt 3 Indstilling fra HRØ   
 TF begrundede den fremsendte indstilling med at der er behov 

for at lave tiltag for U-16 og U-18 spillere, der ikke bliver 
elitespillere på ungdomsniveau. Disse spillere forlader 
håndbolden.  

 Dette sker formentlig i mange klubber rundtomkring.  
 BD understøttede indstillingen med at nævne, at disse tiltag skal 

ske via distriktsforbund, der har kontakten til foreningerne.  
 PB spurgte hvorvidt projektet har været via Ungegruppen. BD 

svarede, at dette ikke har været tilfældet, da Ungegruppen ikke 
kan være beslutningstager og da gruppen alligevel skal via 
distriktsforbund.  Han nævnte, at man nogle gange er nødt til at 
prøve med pilotprojekter for at få et erfaringsgrundlag.  

 PW vurderede indstillingen på samme måde som at tage en 
Panodil. Det er kun kortvarigt virkende. Der skal tages fat om 
selve roden til problemstillingerne. En af problemstillingerne er 
holdfællesskaber.  

 TF oplyste, at man i projektgruppe turnering har drøftet 
holdfællesskaber. Det viser sig, at de U-16 og U-18 hold der 
ligger til at skulle spille Liga efter jul, nærmest alle er 
holdfællesskaber. TF fandt at en nedlæggelse af 
holdfællesskaber vil ramme en række klubber meget hårdt. 

 HMJ fandt, at man bør tænke på den politiske sammensætning 
af udvalg m.v. Og at indstillinger bør gå den rigtige vej igennem 
udvalg for at sikre den røde tråd. 

 OL fandt at det var et rigtig godt forslag. Og at vi sikrer, at vi ikke 
dræber initiativer fra distriktsforbund. OL var ikke begejstret for 
at indstillingen indeholder en lønudgift til en træner.  

 BD oplyste, at den gruppe i HRØ, der har lavet forslaget, har 
haft deltagelse af HRØ’s repræsentant i Ungefaggruppen. På 
den baggrund fandt BD, at sagen har været drøftet i 
Ungefaggruppen. Og at man derfor har respekteret den politiske 
organisation.  

 TF bemærkede, at trænerlønningen i opstartsfasen er vigtig, da 
trænerrollen er helt afgørende for at projektet bliver en succes.  

 PW fandt, at man skal respektere det politiske system – og så 
gå den slagne vej. 

 MMJ oplyste, at FHF vil være fødselshjælper for klubber, der 
kan samle frafaldne U-16 og U-18 spillere op.  

 
 MOC udtrykte et kærligt opråb JHF og de jyske kredse om at 

komme stormende med nye tiltag eller forslag. Han vurderede, 
at HRØ har fundet en god arbejdsform mellem politikere og 
ansatte om at producere en lind strøm af nye tiltag og projekter. 



 

 

 
 Endvidere udtrykte han, at det ikke var åbenlyst hvorvidt HRØs 

forslag har været debatteret i Ungefaggruppen. 
  
 OL oplyste, at man i JHF har et tema på dagsordenen på det 

kommende bestyrelsesmøde om at få speedet op på børne- og 
ungeområdet.  

 OL stillede spørgsmålstegn ved om en faggruppe skal have 
mulighed for at stoppe et initiativ.  

  
 MMJ mente ikke at en faggruppe måtte være evt. stopklods for 

et godt initiativ.  
 Han bemærkede endvidere, at hvis vi ikke gør noget aktivt, så 

fortsætter frafaldet uformindsket.  
 BD nævnte, at DIF nu omlægger deres tilskudsordning. Alt bliver 

projektbaseret. Derfor må DHF også tænke på at arbejde 
projektbaseret fremfor at gøre som altid. 

 Er der et godt projekt i en kreds eller et distriktsforbund, så skal 
det da prøves for at få et erfaringsgrundlag. 

 
 BD opfordrede til at tænke over at et projekt køres i foreningens 

øjenhøjde. Og det sker altid via distriktsforbundene, der har 
kontakten til foreningerne.  

 
 PB udtrykte håb om at JHF i fremtiden kommer med gode 

projekter og tiltag. 
  
 PB anmodede om at beslutningen på denne sag afventede 

deltagelse af den fungerende formand for BRUD til det 
kommende bestyrelsesmøde. 

 
 Beslutning 

 Beslutningen udskydes til mødet d. 14. januar 2017. 
 
 
 

Sager til orientering / drøftelse 
 
Punkt 4 Orientering fra   

a. Formand 
DIF har bedt specialforbundene om at drøfte et issue om at få 
flere kvinder ind i sportens ledelsesorganer. EHF har nu 
besluttet en kønskvotering. Er der to medlemmer i et udvalg, 
skal den ene være en kvinde. Er der 5 medlemmer i et udvalg, 
skal der være to kvinder.  
Han fandt, at man kan overveje tanken om, at såfremt der ikke 
er en kvinde i et udvalg, så skal der indsættes en kvinde. Og 
naturligvis omvendt, såfremt der ikke er en mand i et udvalg. 
Der bør fremsættes et forslag herom på 
repræsentantskabsmødet.  
Dette issue er en del af strategiarbejdet med DIF.  



 

 

Debatten bør nu igangsættes i DHF. 
HMJ foreslog, at dette spørgsmål kan drøftes i strukturgruppen. 
 
PB nævnte, at der er en igangværende debat om diverse 
beskyttelser; pandebånd, knæbeskyttere m.v.  

 
 

b. Næstformand 
Har haft en hård periode som næstformand, fungerende 
formand, sportschef og EU-formand. Han ser frem til at blive 
afløst på nogle af posterne. 
 
Team Danmark er blevet skåret på budgettet med 4.5 mio kr. 
Talentseminar afvikles i marts måned med deltagelse af 
samtlige talenttrænere. Sportschefen deltager i dette møde. 
 
Der har været gode interne debatter om beachlandshold. Emnet 
bør tages på et kommende bestyrelsesmøde. 
 
CGL spurgte hvor beslutningskompetencen til at træffe 
beslutning om aflønning af formand/medlemmer af ORKO? 
Ligger dette i ORKO? 
BD fandt, at når der foreligger et rammebudget for ORKO og når 
aflønningen indeholdes i det godkendte budget, ligger 
beslutningen i ORKO. 
CGL opfordrede til at man eksplicit gør denne 
bevillingsprocedure meget klar – og at man ikke selv kan træffe 
beslutninger om aflønning. 
HMJ fandt, at der mangler en forretningsorden for ORKO.  
Heraf bør det klart fremgå hvem der kan bevilge hvad.  
 
Beslutning 
 

 Budgettet for ORKO skal indeholde evt. lønninger, 
hvorfor både budget og lønninger godkendes af 
bestyrelsen i forbindelse med den samlede 
godkendelse af budgettet. 

 
c. Administration 
MOC oplyste, at den nye Danmarks kanon nu er udkommet. 
Foreningslivet er nu langt om længe en del af denne. 
 
VM 2019 – DHF er i god dialog med DHB. Har modtaget en 
kontrakt til underskrift fra IHF. 
VM 2023 – NOR-SWE-DEN – der er bevilget penge til en 
præsentation, der skal forelægges IHF’s Council. Det 
undersøges hvad man kan gøre med hensyn til visum til lande, 
hvorfra dette er et krav. 
 



 

 

HMJ oplyste, TV-kontrakten er lige ved at være på plads.TV vil 
nu lave et oplæg til en kontrakt. Falder forhåbentlig på plads 
inden jul.  
 
Endvidere oplyste han, at der er ansat en sælger i Kommerciel 
Afdeling pr. 1. februar 2017.  
 

 
 
 
Punkt 5 Orientering fra 

a. Dommergruppen 
Forelægger et endeligt forslag til bestyrelsesmødet i februar 
måned. 
 
b. Strukturgruppen 
Intet. 
 
c. Turneringsgruppen 
TF orienterede om at der skal findes nogle nye personer til 
gruppen, da et par personer har meldte fra. TF vil indstille nye 
navne, når disse foreligger. 

 
 

d. Rekrutteringsgruppen 
Intet. 
 
e. Uddannelsesgruppen 
Afholder første møde d. 4. januar. 

 
Punkt 6 Evt.  
 Der var en kort debat om projekt Håndbolden tilbage til 

København, part II.  
 
 CGL anmodede om at bestyrelsesmødet i Horsens slutter 

senest til frokost lørdag. Bestyrelsesmødet søges flyttet til 
Kolding i stedet for. FS undersøger dette.  

 CGL opfordrede bestyrelsens medlemmer til at komme forbi 
dette seminar. 

 
 
 
FS 


