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Formand Mogens Mulle Johansen bød velkommen til repræsentanter fra de 27 fremmødte 

foreninger, DHF’s formand Per Bertelsen, John Christensen fra Fynske Idrætsforbund, guld- og 

sølvnåleindehavere, bestyrelses- og udvalgsmedlemmer og øvrige gæster. 

Mogens udtalte mindeord for Erik Jørgensen, og bad forsamlingen om at rejse sig, og minde ham 

med stilhed. 

Henny Elvira Jeppesen Født Knudsens Fond – Her er der modtaget en ansøgning, som faldt 

udenfor fondens fundats. Foreningerne blev opfordret til at huske at søge fonden for midler, hvis 

man har arrangementer eller projekter. 

1.  Valg af dirigent 

Mogens Mulle Johansen foreslog på bestyrelsens vegne Kurt Habekost, som efterfølgende blev 

valgt.  

Kurt kunne efterfølgende konstatere at mødet var rettidigt indkaldt, og ingen havde indsigelser 

imod dette. 

Det blev konstateret, at 27 foreninger var fremmødt, hvilket gav 81 stemmer + 7 stemmer til 

bestyrelsen. 

Som stemmetællere blev følgende udpeget:  

Peter Kolle, Højby S&G Håndbold 

Mike Rytter, IF Stjernen 

Thomas Olsen, TPI Odense 

Herefter gav dirigenten ordet til DHF formand Per Bertelsen, som overrakte DHF guldnål til FHF’s 

formand Mogens Mulle Johansen.   
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2.   Beretninger 

Formanden 

Formanden takkede for indstillingen og modtagelsen af guldnålen.  

Ligeledes blev repræsentantskabet informeret om ansøgninger til fonden. Der var kommet en 

ansøgning, som faldt udenfor fundatsens formål. Foreningerne blev opfordret til at søge fonden 

fremover. 

Mogens Mulle Johansen orienterede om Knæk kurven og opfordrede til deltagelse i projektet. 

Børnehåndbolden på Fyn gik frem sidste år, hvorimod ungdoms- og seniorhåndbolden gik tilbage. 

Efter de nye tal så er nedgangen på Fyn stoppet. Hermed opfordres til fokus på en fremgang på 

Fyn. Hvis alle foreninger har fokus på, at der skal skaffes et enkelt hold, så er kurven knækket. 

Nyborgs tilgang til U-18 holdet blev nævnt som eksempel for andre foreninger. Kan deres 

medlemmer inddrages i rekrutteringen.  

Dommerne blev fremhævet for deres arbejde i hallerne. Der er en øget fokus på de unge dommere 

og der blev ytret ønske om et fortsat øget fokus på dommernes udvikling og at klubberne skulle 

fokusere på fairplay og god tone. 

Klub liv Danmark blev nævnt som et nyt tiltag for foreningerne. Initiativet er med til at skaffe penge 

til foreningerne. Se mere information på FHF’s hjemmeside. 

Matchfixing er oppe i tiden. Formanden redegjorde for reglerne omkring matchfixing. Er man 

impliceret i kampe, så må der ikke spilles på kampen. Det bliver nok mere og mere udbredt i 

Danmark også i de lavere rækker. Der opfordres til at man tager debatten op i klubberne. 

Børne- og Ungdomsudvalget 

Anne Kruse gjorde opmærksom på BUUs aktiviteter og kalender, som var synligt på opslag og 

foldere til repræsentantskabet, samt på hjemmesiden. 

Anne Kruse opfordrede til yderligere fokus på, at tiltagende nåede ud til foreningernes medlemmer. 

Uddannelses- og Talentcenterudvalget 

Ingen mundtlig beretning 

Turneringsudvalget 

Bjarne Knudsen takkede BR 66 Langeskov for FM arrangementet. 

Samarbejdet med HRØ er inde i en god dialog, hvor flere forskellige tiltag drøftes for den 

kommende sæson. 

Der er pt. 500 hold tilmeldt de fynske strandhåndboldstævner. Der kunne godt bruges flere til 

DHFs turnering. 
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Dommerudvalget 

Per Rasmussen redegjorde for ny metode til kåring af Årets dommer.  

Vigtigheden af breddedommerne blev pointeret. 

Jesper Kirkholm Madsen er blevet EHF dommer. Han modtog erkendtligheder fra dommerudvalget 

og BR 66 Langeskov. 

Kommentarer til beretningerne 

Der var igen kommentarer til beretningerne, som alle blev godkendt. 

Forslag til drøftelse vedr. ”særlige bestemmelser” 

Alle forslag blev indledt med en præsentation fra Bjarne Knudsen, hvor fordele, ulemper og FHF’s 

holdninger blev klarlagt. 

A. Forslag fra GOG Håndbold og BR66, Langeskov 

Vi vil gerne foreslå at 2. års U16 spillere, må spille med på senior hold uden at blive låst, de 

skal frit kunne spille på både U16 og senior i samme spille runde. 

 

Kommentarer: 

Claus Schmidt, BR66 Langeskov begrundede forslaget som et fastholdelsesinitiativ til de 

foreninger, som har spillere på efterskole.  

Poul Syberg, GOG argumenterede for en bedre mulighed for, at foreningerne kunne stille hold 

til breddekampene når man i seniorrækkerne kunne ”fylde” op med U-16 spillere. 

Mogens Mulle Johansen argumenterede for at reglen ville gælde for alle i alle runder. Dermed 

ville et øget fokus på belastning være i spil. Der er i alle DHF rækker netop blevet besluttet, at 

forbyde U-16 spillere på seniorhold, hvilket FHF ønsker også gælder i de lavere rækker. 

Repræsentantskabet opfordrede FHF til at overveje at indføre reglen i FHF rækker. 

 

B. Forslag fra GOG Håndbold og BR66, Langeskov 

Lovlig/Ulovlig. Det skal være lovligt at bruge en ”ulovlig spiller” for at kunne stille et evt. 2. hold, 

man oplyser blot inden kampen at man bruger en ulovlig spiller, og at man taber kampen på 

forhånd. 

 

Kommentarer: 

Poul Syberg, GOG opfordrede til en forsøgsordning for at teste klubbernes intentioner med 

reglen. Yderligere ville brugen af ulovlige spillere reduceres. 

Claus Schmidt, BR66 Langeskov, refererede til tidligere stillet forslag om boldstørrelse, hvor 

FHF gik forrest, hvilket TU blev opfordret til at gøre igen. 

Ulrik Wegner, Munkebo HK, hilste forslaget velkommen og gav begrundelser for styrkerne i 

forslaget for de mindre klubber. 
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Lena Mundt: For at komme brugen af ulovlige spillere til livs hilser hun forslaget velkommen. 

Kampene bliver afviklet men med de rigtige vindere uden at skulle bruge energi på protester 

m.m. 

Der var en markant holdning i forsamlingen til at dette skulle forsøges i den kommende sæson. 

 

C. Forslag fra Søndersø IF 

Der oprettes U 12 C rækker i piger og drenge i den løbende turnering. 

 

Kommentarer: 

Finn Møller, Søndersø IF, stiller spørgsmålstegn ved om afstandene er noget problem. 

Argumenterne for antallet af kampe og niveauet i kampene er langt vigtigere. Afstanden har 

ingen betydning. 

Der var positiv stemning for forslaget 

 

D. Forslag fra Tommerup HK 

Udvidelse af muligheden for at søge klassedispensation til rækker over U-14 

 

Dette forslag blev slået sammen med nedenstående, da de to overlapper hinanden. 

 

E. Forslag fra FHF 

Dispensationsreglerne ændres, så der kan søges om dispensation selv om man har hold i 

overliggende årgange 

 

Kommentarer: 

Der var positiv stemning, for at lempe på dispensationsreglerne. Det var et forslag om, at man 

kunne lave en dispensationsordning i forhold til U-16 spillere på seniorhold.  

3.  Regnskab 

Gennemgang af regnskab 2014 – regnskabet er godkendt. 

Peter Kolle, Højby S&G Håndbold opfordrede til at bruge overskuddet fra TDC til gæstetræninger i 
foreningerne. 

Charlotte Christensen, Vissenbjerg GIF mente ikke, at sammentællingerne i regnskabet passede. 
Carsten Madsen forklarede sammenhængen som blev accepteret 

Regnskabet blev herefter godkendt. 

Orientering af budget 2015 – Carsten Madsen orienterede om budget. 

Michael Hedeager, SUS Håndbold, mener at man skal investere mere i at udvikle trænerne 

Claus Schmidt, BR 66 Langeskov spurgte ind til tallene bag Beachhandball stævnerne. 

Kai Holm, Kerteminde HK opfordre til at se på samarbejdsaftalerne med de foreninger, der 
arrangerer Beach Handball med baggrund i store indtægter. 

Carsten Madsen forklarede at alle udgifter er med i dette budget inkl. dommerudgifterne, hvilket 
blev accepteret 

Carina Christensen, Vissenbjerg GIF spurgte til det budgetterede tal i bøder.  
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Indlæg under økonomi: 

Carsten Madsen forklarede om forholdsregler vedrørende sikring af foreningernes midler samt 
mod indbrud i netbank m.m. 

PP sendes efterfølgende til foreningerne. 
 

 4.   Indkomne forslag 

1. Forslag fra FHF’s bestyrelse 

Udvidelse af dommerudvalget med en person, så udvalget fremadrettet består af en formand 

samt 5 udvalgsmedlemmer. Det ekstra medlem skal vælges for to år ad gangen i lige år. 

Love for Fyns Håndbold Forbund §9 

Forslaget er vedtaget. 

Dirigenten orienterede om en fejl i det udsendte materiale, da forslag nr. 2 godt kan vedtages af 

repræsentantskabet, og kun forslag nr. 3 skal bringes videre til DHF. 

2. Forslag fra GOG Håndbold 

Genindførelse af Fynsmesterskab for U-10 drenge og Piger A+B række. 4 hold i hver række. 

 

Poul Syberg, GOG Håndbold argumenterede for forslaget blev vedtaget på grund af mange 

referencer fra ungdomsspillere, som har deres kampe ved FM som største oplevelse. 

 

Forslaget er godkendt. 

 

3. Forslag fra GOG Håndbold 

Vi ønsker afskaffelse af niveaustævne for U-16 og U-18 drenge og piger afløses af 

kvalifikation (sammen med øst) – således: 

- Der oprettes en Liga og en 1. divisions række med 6 hold i hver før jul. 

- Ved jul kan der være op- og nedrykning. 

- 1 hold fra Liga rykker ned i 1. division. 

- 1 hold 1. division rykker op i ligaen. 

- 2 hold fra 1. division spiller om 2 pladser (no. 5 og 6), med bedste hold fra Fyn og 

Sjælland. 

Poul Syberg GOG Håndbold trak det fremsendte forslag, men opfordrede FHF TU til at 

arbejde videre med at få forslaget implementeret i samarbejde med HRØ. 

Bjarne Knudsen redegjorde for nogle af temaerne i samarbejdet med HRØ heriblandt antal 

hold og niveaustævnerne, samt at der i nærmeste fremtid var et møde mellem FHF og HRØ 

omkring disse rækker.. 

Peter Kolle, Højby S&G Håndbold opfordrede til at kvalifikationsspillet genindføres, efter sidste 

års uheldige hændelser omkring niveauspillet, som ikke bør gentages. 
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5.  Valg 

UDVALG NAVN Status 

Forretningsudvalget 

  

  

Næstformand Niels Kildelund Valgt for to år 

Økonomiansvarlig Carsten T. Madsen Valgt for to år 

Bestyrelsen 

  

  

Uddannelses-  og Talentcentret Joakim Pedersen Valgt for to år 

Dommerudvalg Per Rasmussen Valgt for to år 

Børne- og Ungdomsudvalg 

  

  

  

  

Karina Christensen Valgt for to år 

Trine Wenholt Valgt for to år 

Brian Salomonsen Valgt for to år 

 Uddannelse- og Talentcenter 

  

  

 

Mikael Rasmussen Valgt for to år 

Henrik Damgaard Valgt for et år 

Turneringsudvalg 

  

  
  

John Kruse Valgt for to år 

Ninna Hansen Valgt for to år 

Dommerudvalg 

  

  

  

 

 

Gabriel Mechali Valgt for to år 

Ulrich Andreasen Valgt for to år 

Dennis Lassen Valgt for et år 

Amatør- og ordensudvalget   

  

  

Formand Finn Møller Valgt for et år 

 Lene Jørgensen Valgt for et år 

Revisorer  

  

  
 

Allan Lund Valgt for et år 

Kurt Poulsen Valgt for et år 

Revisorsuppleant Jørn Hestelund Valgt for et år 
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6. Eventuelt 

Årets Klub på Fyn 

Mogens Mulle Johansen overrakte diplom, blomster og gavecheck til Humble Håndbold, 

som valget i år var faldet på. 

Uddeling af pokaler  

Bjarne Knudsen uddelte pokaler til GOG for Fynsmesterskab for herrer og HC Odense for 

Fynsmesterskab for damer. 

Konsulenten 

Peder Rasmussen gjorde status på Knæk Kurven projektet, hvor vi på Fyn er det sted i 

landet med fleste foreninger i gang på nuværende tidspunkt. Anden runde er ved at starte i 

denne tid, men der er altid plads til endnu en forening, så kontakt konsulenten hvis I 

mangler information om Knæk Kurven projektet.  

De unge halse skal igennem en fornyelse. Peder Rasmussen fortalte om De Unge Halse 

og opfordrede foreninger med energiske unge mennesker i alderen 16-25 år, om at 

indstille disse til De Unge Halse. 

Mogens Mulle Johansen 

Uddelte blomster til Chris Sawaguchi, som flytter til det jyske i den kommende sæson, og 

derfor stopper sit arbejde i FHF.  

Mulle overrakte ligeledes blomster til Finn Toftegaard, som har valgt at stoppe i 

bestyrelsen og forretningsudvalget efter en kæmpe indsats i FHF og DHF. Mulle takkede 

Finn for det store arbejde han har gjort for håndbolden 

Finn Toftegaard takkede for de pæne ord, og for sine mange oplevelser i Fynsk Håndbold, 

og ikke mindst i FHF-regi, og ønskede FHF held og lykke fremover.  

Dirigenten lukkede officielt repræsentantskabsmødet, hvorefter Mogens Mulle Johansen 

takkede dirigenten for at lede mødet godt, og bad forsamlingen om at udbringe et trefoldigt 

leve for Fyns Håndbold Forbund. 

Referenter: 

Peder Rasmussen, konsulent FHF 

Brian Nielsen, kontorleder FHF  

 

 

 

Odense den 27/5 2015 

 


