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Formand Mogens Mulle Johansen bød velkommen til repræsentanter fra de 29 fremmødte 

foreninger, DHF’s formand Per Bertelsen, guld- og sølvnåleindehavere, bestyrelses- og 

udvalgsmedlemmer og gæster. 

Mogens udtalte mindeord for Mogens Lønberg, og bad forsamlingen om at rejse sig, og minde 

Mogens Lønberg med stilhed. 

Mogens Mulle Johansen uddelte efter indstilling fra Vissenbjerg GIF, FHF’s sølvnål til Brian Friis 

fra Vissenbjerg GIF.  

Henny Elvira Jeppesen Født Knudsens Fond – Der var pr. 1. april ikke modtaget ansøgninger til 

fonden. Fondsbestyrelsen har dog besluttet, at der ekstraordinært kan søges i maj måned, til 

udlodning i juni. 

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 29 foreninger var fremmødt, hvilket gav 87 stemmer + 7 stemmer til 

bestyrelsen. 

Som stemmetællere blev følgende udpeget:  

Steen H. Poulsen, Hjemly IE Hillerslev 

Maria Brumvig, Bolbro GIF 

Brian Friis, Vissenbjerg GIF 
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2.   Beretninger 

Formanden 

Formand Mogens Mulle Johansen informerede om Knæk Kurven projektet. Projektet, som 

er det største projekt i Dansk håndbolds historie, skal være med til at stoppe 

medlemsfrafaldet. Projektet gennemføres i samarbejde med DIF. Der afvikles Kick-Off 

møde på Fyn, tirsdag den 20. maj, hvor alle foreninger opfordres til at deltage..  

Fair play kampagnen gik over året og næsten alle haller er besøgt. Målet er at flere haller 

skal have besøg. Der er positive tilbagemeldinger og kampagnen skal fortsætte frem til 

årsskiftet. Der mangler stadig udnævnelse af årets fair play forening på fyn. Den 

udnævnes næste år grundet for få tilbagemeldinger om de gode oplevelser i hallerne.  

DM for ungdomshold blev nævnt ift. hvilke hold, der deltager. Der er for U-18 i Gudme i 

weekenden den 10+11/5. 

Der er blevet brugt meget tid på turneringsstrukturen. Evalueringerne fra foreningerne har 

været klar, der er et klart ønske om tidligere ombrydning, og gerne tilbage til at dette sker i 

julepausen, og afslutningen af turneringen også skal ske tidligere end i år. Der er førsøgt 

at ændre terminerne allerede fra den kommende sæson. Desværre har det i HRØ ikke 

været muligt, at få booket hallerne om, og da vi i mange rækker har hold fælles med HRØ, 

vil det ikke være muligt at ændre terminer for den kommende sæson. JHF har dog 

besluttet, at ændre i terminerne, når vi ved hvilke hold, der skal spille i JHF 

divisionsrækker, vil vi sørge for at terminerne bliver meldt ud til klubberne. 

Børne- og Ungdomsudvalget 

I sidste uge er aktivitetskalenderen for den kommende sæson sendt ud. BUU håber meget 

at klubberne vil byde ind som samarbejdspartner til arrangementerne. 

Anne Kruse lavede reklame for de nye beacharrangementer, som afvikles i løbet af maj 

måned. 

Uddannelses- og Talentcenterudvalget 

Ingen mundtlig beretning 

Turneringsudvalget 

Fynsmesterskaberne blev fint afviklet på Langeland. Der var desværre i år 2 afbud, hvilket 

vi helst undgår. Der er positiv respons på afviklingen på Langeland. 

Dommerudvalget 

Tak til klubberne for positiv modtagelse af ambassadørerne. Hilsetraditionen fortsættes på 

Fyn.  
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Kommentarer til beretningerne 

Der var bl.a. spørgsmål omkring ”lovligt ulovligt hold”, hvor det var ønsket at man skulle 

have lov at gennemføre kampene, med en markering på holdkortet at holdet var ulovligt.  

Der var ligeledes et forslag om ændring af dispensationsregler, så U-16 spillere 

fremadrettet kan få lov at spille på seniorhold, samt at piger må godt spille på drengehold i 

samme årgang. 

Der var en forening, om kommenterede på bødetaksterne, specielt i de små rækker, er det 

meget voldsomt med bøder for afbud f.eks. i U-8 rækkerne.  

Der var fra en forening et spørgsmål omkring kriterier for deltagelse på regelkurser. 

Foreningen mente, at den nuværende grænse på 15 år var for høj. Børn i U-14 årgangene 

er meget påvirkelige, og man kunne med fordel åbne op for, at de kunne deltage på 

regelkurser. Per Rasmussen svarede, at det primært er grundet økonomi, da det kræver 

mange resurser at udvikle en ny dommer. Desuden viser erfaringerne, at mange af de 

yngre dommere falder fra dommergerningen.  

Der var en del debat omkring dobbelt spillercertifikater. Der er to foreninger, som har 

eksempler på, at spillere ikke har kunnet få lov at spille i deres foreninger i forbindelse 

med ophold på efterskole. I begge tilfælde, havde spillerne året før efterskoleopholdet, 

ikke spillede i deres ”moderklubber”, men havde søgt udfordringer i andre foreninger, 

hvorfor de ikke kunne få dobbelt certifikat. Det blev foreslået, at formuleringen i teksten 

ændres, så den fremadrettet kunne hedde tidligere klubber, og ikke tidligere klub. Bjarne 

Knudsen ville tage problematikken med til turneringsudvalget. 

En forening ønskede at det i forbindelse med fairplay projektet skulle være muligt at lave 

en bedømmelse på dommernes præstationer. Per Rasmussen mener at dette er en god 

ide, og dommerudvalget forfølger ideen.  

Beretningerne blev herefter godkendt. 

3.  Regnskab 

Økonomiansvarlig Carsten T. Madsen, fremlagde regnskabet i hovedtal. Der var enkelte 

spørgsmål til regnskabet, som Carsten T. Madsen svarede på. 

Regnskabet blev efterfølgende godkendt. 

Carsten T. Madsen lavede efterfølgende en gennemgang af budget for 2014. 

4.   Indkomne forslag 

Der var ingen indkomne forslag. 
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5.  Valg 

Forretningsudvalg     

Formand Mogens Mulle Johansen Genvalgt 

Bestyrelsen     

Uddannelses- og Talentcentret Chris Sawaguchi Valgt for et år  

Børne- og Ungdomsudvalg Anne Kruse Genvalgt 

Turneringsudvalg Bjarne Knudsen Genvalgt 

Børne- og Ungdomsudvalg     

  

  

Karina Christensen Valgt for to år 

Mathias Rettig Genvalgt 

Anne Hegerslund Genvalgt 

Rikke Stendahl Genvalgt 

 Uddannelse- og Talentcenter     

 

Joakim Pedersen Genvalgt 

Mike Rytter Pedersen Valgt for to år 

Peter Due Valgt for to år 

Turneringsudvalg   

 

Lone Pedersen Genvalgt 

Per Wenholdt Genvalgt 

Dommerudvalg   

  
Jesper K. Madsen Genvalgt 

Alex Jeppesen Genvalgt 

Amatør- og ordensudvalget       

 

Finn Møller Genvalgt 

Lene Jørgensen Genvalgt 

Revisorer      

Revisor Allan Lund Genvalgt 

Revisor Kurt Poulsen Genvalgt 

Revisorsuppleant Jørn Hestelund Genvalgt 
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6. Eventuelt 

Årets Breddehåndboldklub 

Mogens Mulle Johansen overrakte diplom, blomster og gavecheck til Kerteminde HK, som 

gennem de senere år har udviklet mange nye tiltag for medlemmerne i Kerteminde HK. 

Uddeling af pokaler  

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

Fynsmesterskab for damer. 

Konsulenten 

Peder Rasmussen fortalte om publikumsprisen, som blev uddelt til den forening, der i 

forbindelse med ungdomspokalfinalerne have det bedste og mest fair publikum. Prisen 

blev overrakt til Risøhøj, med diplom og bolde som præmie. 

Peder gjorde reklame for Knæk-Kurven projektet 

Peder fortalte om nogle af de nye tiltag der er i den kommende sæson. Her udbydes b.la. 

formandsmøder, hvor der vil være mulighed for sparring med andre foreningsledere. Der 

vil ligeledes blive udbudt en lederudannelse, hvor vi tager fat på nogle af 

”hverdagstingene” i foreningerne. 

Peder havde en opfordring til alle foreninger – BRUG KONSULENTEN – han kommer 

gerne forbi jeres forening, til en snak og en god sparring om jeres udfordringer. 

Maria Brumvig, Bolbro GIF 

Maria Brumvig, Bolbro GIF spurgte til regler for, om dommere må dømme i samme række 

som de selv spiller og om de må dømme deres egne børn. Per Rasmussen svarede, at 

der ikke er problemer i at dommere dømmer deres egne børn, og ser ikke et problem i at 

man dømmer i rækker, hvor man selv spiller. Per Rasmussen tager problematikken med til 

dommerudvalget. 

Maria Brumvig havde ligeledes spørgsmål til forretningsgangen i forbindelse med 

behandling af protester. Finn Toftegaard fortalte, at der er klare regler for behandlingen af 

protester. Parterne høres og beslutningen træffes. Skønssituationer kan der ikke 

protesteres mod. Det kan der mod regelbrud . Finn Toftegaard orienterede ligeledes om 

brugen af video i forbindelse med protester, som udelukkende benyttes i tilfælde af 

voldssager. 

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  

 


