Brøndby, d. 23. maj 2019

Referat
DHF Beach Handball Udvalg
Onsdag d. 8. maj 2019 kl. 18.00
Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV
Inviteret til mødet: John Kruse (JK), Tina Schou (TS), Ulrich Andreasen (UA), Henrik
Mouritsen (HM), Troels Hansen (TH), Nicolai Gynther (NG) under pkt. 1 og spisning og
Jeppe Behrendt Bendtsen (JBB).
Afbud til mødet: Trine Wenholt (TW)
Dagsorden:

1. Beach Touren 2019 – status
a. Spillesteder og baner
i. JBB fremviste en oversigt over tilmeldte hold.
ii. Rundt om bordet blev der budt ind på hvordan vi kan få
antallet af tilmeldte op den sidste uge op til deadline.
b. Trailer
i. JBB tjekker traileren igennem inden tourstart.
c. Sponsoraktiviteter
i. JBB fremviste forskellige initiativer fra hovedsponsoren
Corny og viste desuden tøj og tryk.
d. Stævnekontor/-ledelse
i. JK præciserede, at det var vigtigt, at stævnekontor er klar
min. en time før stævnets første kamp.
e. Præmier
i. JBB tjekker op med kommerciel afdeling.
f.

Overnatninger
i. JBB booker aftalte overnatninger.

g. Musik
i. JBB holder playlisten opdateret.
ii. JBB har indkøbt manglende kabler.
h. Reklamer
i. Intet at referere.
i.

Livestreaming
i. JBB får sat livestreaming op ved Sidecourt eller Facebook.

j.

Internet
i. JBB får bestilt mobilt bredbånd.

k. Indbydelse + reserveholdsliste, DM for ungdom og oldies

i. Fra sidste referat er rammesætningen for disse invitationer.
JBB får dem sendt ud snarest muligt.
l.

Eventuelt
i. NG havde forskellige spørgsmål til sin tjans som afvikler.
•

De øvrige fremmødte svarede bedst muligt på det.

2. Godkendelse af sidste referat
a. JK nævnte pkt. 3a. om honorering mellem hold til U-DM og seniorDM. Det blev der ikke taget hånd om sidst. Det tages op senere.

3. Nyt fra formanden
EBT-stævnet i Billund er siden sidst blevet udsat til 2020. En dato er
fastlagt for stævnet næste år. Ledelsen for EBT Billund har interesse i at
koble stævnet med DM touren. Der blev drøftet fra forskellige kanter med
bidrag fra alle rundt om bordet.

Torsdag d. 9. maj er der møde i Brøndby med deltagelse af JK, Steen
Jørgensen (udviklingschef, DHF), Anker Nielsen (politisk kontakt for
udvalget) og JBB.

JK nævnte, at Jan Kampmann fra bestyrelsen havde åbnet for muligt
værtskab af beachmesterskab. Udvalget var positivt stemte og der var
enighed om, at vi skal holde øje med frister, så vi kan være klar til at starte
en proces omkring et muligt bud.

a. HRØ
TH informerede om, at der pt. er 510 tilmeldinger.
Til første stævne, hvor der sidste år var ca. 30, er der i år pt. 52.
b. FHF
JK informerede om status på tilmeldinger. Der er 685 hold. Det er
et plus på 45 i forhold til sidste år.
c. JHF
TS kender ikke til de aktuelle tal på stævnerne i det jyske.
JBB informerede om kendte initiativer med beachkaravane for
ungdom og skolestævne. TS berettede om overnatningsstævner.

4. Dommere
HM og UA informerede om, at de er klar til opstartsmøde lørdag d. 11.
maj.

5. Landshold
TS informerede:
Der er try out lørdag d. 11. maj.

Der er bruttotrupsamling weekenden efter for damerne (Fjerritslev) og
herrerne (Odense).

Damelandsholdet deltager ved World Beach Games i San Diego.
TS ønsker at kende til, hvor mange spillere, officials osv. der skal med.

6. Økonomi
JK informerede om, at det ser fornuftigt ud på årets budget. På mødet
torsdag d. 9. maj forventer JK, at der kan opnås mere klarhed over det.

7. Strategistatus m. udgangspunkt i den nedsatte arbejdsgruppe
a. Hvor er vi i forhold til de udvalgte strategiske indsatser?

b. Visionsplan
På seneste bestyrelsesmøde blev der fremlagt nogle
grundlæggende tanker. Det skal uddybes med en visionsplan. JK
informerede om, at TS har udarbejdet et uddybende skriv som
forskellige har budt ind på.

Der var en diskussion vedrørende U-19 på Beach Handball
Touren, som gik over i meningsudveksling om antal stævner,
lokationer og prioriteringer lokalt.

Der foregik en diskussion om udvalgets vision og mission i forhold
til at få mere plads til breddeaktiviteterne. Hvordan kan det sikres,
at der bliver plads til at tænke bredde i udvalget også?
Beslutning:
Udvalgsmedlemmerne tænker videre over det diskuterede frem mod
mødet d. 15. juni. Herfra arbejdes der videre frem mod det
næstkommende møde ultimo august/primo september.

8. Næste møde(r)
a. Evalueringsmøde 15. juni på Scandic Odense
i. Afbud fra TH, der er på folkemøde den weekend.

9. Eventuelt
a. Intet at referere.
Med venlig hilsen
Dansk Håndbold Forbund

Jeppe Behrendt Bendtsen
Projektmedarbejder

