
 

 

 Brøndby den 21. december 2017 

 
 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 6 2017-2018 
 

Tirsdag d. 19. december 2017, kl. 17.30 på Scandic Hotel Odense, 
Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV 
 
 
Deltagere: Per Bertelsen (PB), Jan Kampman (JK), Allan Enevoldsen (AE), 
Anker Nielsen (ANI), Betina Lyng Bjerre (BLB), Kent Nicolajsen (KN), Mogens 
Mulle Johansen (MMJ), Birger Dahl (BD), Troels Hansen (TH), Jens Christensen 
(JCH), Michael Sahl-Hansen (MSH), Morten Stig Christensen (MOC), Henrik M. 
Jacobsen (HMJ), Frank Smith (FS) og Steen Jørgensen (SJ)   
Afbud fra Ove Leegaard, Michael Sahl-Hansen og Michael Svendsen. 
Sidstnævnte blev remplaceret af Troels Hansen.  
   

 
Dagsorden   
   

   Punkt 1 Formanden har ordet 
 PB nævnte indledningsvis, at han oprindeligt havde valgt at 

aflyse nærværende bestyrelsesmøde, idet der alene var 
nedenstående orienteringspunkter, hvor der kunne tilføjes 
yderligere informationer. Derfor kunne punkter afvente 
bestyrelsesmødet i januar måned, når bestyrelsen er i Kroatien.  

  
 På foranledning af den modtagne mail fra HRØ, havde han 

imidlertid fundet det hensigtsmæssigt at genindkalde til mødet.  
 
 PB nævnte, at han er glad for, at der igennem lang tid har været 

en rigtig god tone og positiv stemning i bestyrelsen.   
 At bestyrelsen står samlet om de fælles mål uden hensyn til 

hvor det enkelte bestyrelsesmedlem har sit tilhørsforhold.  
 
 Der var stor enighed om, at god og konstruktiv dialog fortsat er 

vejen frem, ligesom dette kræver stort fokus.  
 

 
Sager til orientering / drøftelse 
  
Punkt 2 Orientering om Bevæg Dig For Livet  
 SJ nævnte indledningsvis, at han også har konstateret en god 

omgangstone og et godt samarbejde i bestyrelsen. 
 
 Hans udgangspunkt var at fremlægge nærværende orientering i 

forbindelse med mødet i Kroatien.   
 



 

 

 Allerede inden SJ startede i DHF, var de store linjer for projektet 
tegnet. SJ har således arbejdet videre med disse linjer -og i et 
rigtig godt samarbejde med kollegaen, Simon, fra DGI.  

 
 Der er tegnet 4 delprojekter: Håndbold Fitness, Håndboldens 

Dag, Fælles motionshåndboldspil og fastholdelse af teenagere.  
 
 Fra DHF’s side, er det de 12 udviklingskonsulenter, der skal 

holde fast i projektet – i samarbejde med DGI’s tilsvarende 
konsulenter.  

 Det er derfor at stor vigtighed, at der er en rigtig god 
kommunikation imellem parterne, hvilket SJ og Simon fra DGI 
har som et stort indsatspunkt.  

 Det er derfor også vigtigt, at der fra politisk side sikres en god 
kommunikation om projekterne.  

 
 SJ gik herefter ned i projekterne. Emnerne og beskrivelsen 

fremgår af vedhæftede PP-præsentation.  
 Endvidere beskrev SJ økonomien i BDFL, jf. præsentationen.  
  

Der var oprindeligt et 5. projekt, der dog blev sløjfet igen, som 
en følge af, at man ikke opnåede den ansøgte fondsstøtte.  

 
 Bestyrelsen opridsede i enighed sin tidligere beslutning om at 

lave et samarbejde i form af et fællesprojekt om nye aktiviteter 
med DGI. Dette projekt er BDFL. DHF’s eksisterende 
kerneopgaver er ikke omfattet af dette samarbejde.  
 
Der var enighed om at der bør udsendes skriftligt materiale (en 
folder) til foreninger og distriktsforbund/kredse ved 
Udviklingsafdelingens foranstaltning.  
 
Endvidere nævnte MMJ, at det ville være godt at informere om 
sådanne emner på et repræsentantskabsmøde. Konkret 
ønskede han, at der blev holdt et indlæg herom på FHF’s 
kommende repræsentantskabsmøde.  

 
Punkt 3 Orientering om strategiske spor  
 SJ orienterede indledningsvist om baggrunden for de strategiske 

spor er kommet til som følge af en revideret støttestruktur fra 
DIF. Fremover udbetales grundstøtte, strategistøtte og 
innovationsstøtte.  

 DIF’s mål er at få alle 62 specialforbund til at arbejde strategisk 
op mod DIF’s politiske program.  

 
 DIF har gennemført en meget stram detailstyring af processen 

for de 62 specialforbund, hvilket der fra alle sider har været 
utilfredshed med. Dette er også meldt tilbage til DIF.  

 



 

 

 Samlet set mister DHF 700 t. kr. Dog er der mulighed for at 
søge Innovationspuljen, der rummer et samlet beløb på 15 mio. 
kr.  

 
 SJ gennemgik økonomien i de 3 spor i perioden 2018-2021.  
 
 MMJ nævnte, at der var problemer flere steder med at 

kommunerne var begyndt at opkræve timebetaling for halleje. 
Dette vil trække tæppet væk under en lang række 
håndboldskoler. 
Enighed om at man både fra politisk og fra administrativ side vil 
undersøge dette nærmere.  

 
 Der har været en god evaluering på klubbuilding. Den nye 

model er blevet gentænkt. Den er nu delt op i 2 halvlege; styr på 
driften og klubbens næste scoring. 

 
 Afslutningsvis gennemgik SJ Udviklingsafdelingens organisation 

og opgaver fra januar 2018.   
 
 
Punkt 4 Evt.  
      
 HMJ: 
 Der forhandles med Scandic om en forlængelse af aftalen. 

Aftalen vil gælde hele håndbold Danmark. Nærmere info 
udsendes til distriktsforbund m.fl.  

  
 MMJ: 
 Nævnte at det er hans opfattelse, efterskoleforeninger ikke 

tælles med som medlemmer i DHF-regi. Dette er angiveligt at 
forsikringsmæssige årsager. Han bad ANI om at tjekke op på 
dette.  

 
 Han fandt endvidere, at mange foreninger ikke indberetter sine 

bestyrelsesmedlemmer, holdledere, trænere m.f.l som 
medlemmer i DIF’s medlemsregistrering. Derfor vil FHF lave en 
vejledning til sine foreninger. Vejledningen sendes endvidere til 
SJ, der må overveje om den skal udsendes til resten af 
håndbolddanmark.  

 
 BD: 
 Har afholdt 4 foreningsmøder. Der har været meget begrænset 

tilslutning med maksimalt 25 ud af 200 foreninger. Der er gjort 
en del for at kontakte foreningerne.  

 De deltagende foreninger var glade for at de var kommet – og 
de fik noget med sig hjem. 

 
 Københavnerprojekt 2 er nu ved at afslutte 1. år. Der kommer 

snarest en evaluering. 
 



 

 

 Evaluering på Folkemødet har desværre trukket ud. Der 
mangler lidt penge for at projektet kan gå i 0. Der laves atter i år 
en billedbog.  

 Har modtaget besked om at håndbold er med på Folkemøde 
2018.  

 
 JCH: 
 Har Final Four for damer i Silkeborg i slutningen af den 

kommende uge.  
 Der afholdes klubmøde d. 11. januar.  
 Klublederuddannelsen kører fint.  
 
 MOC: 
 Der har været afholdt pressemøde i Hamburg sammen med 

Tyskland om VM 2019. Der er allerede solgt for 2.5 mio. kr. 
billetter i forsalg. 

 Før mesterskabet forsøges fangrupper fra de forskellige lande 
inddraget i at komme med et bud på en mesterskabsfigur. 

 
 Har afholdt møde i Schweiz om bud på 2022 og 2024. Der er 

allerede lavet lobbyarbejde. Der er udsendt en chokolade 
julekalender til Europas lande (bortset fra Tyskland). Man 
udarbejder nu en kampagneplan. 

 Der afholdes en EHF konference ved EM i Kroatien angående 
den nye CL-struktur.  

  
 

FS 


