Dansk Håndbold Forbund

Brøndby, den 3. juni 2019

Referat af Repræsentantskabsmøde lørdag d. 25. maj 2019
i Idrættens Hus, Brøndby
Formand Per Bertelsen bød velkommen til DHF’s repræsentantskabsmøde 2019.
Punkt 1

Valg af dirigent
På forslag fra bestyrelsen blev Jens Bertel Rasmussen valgt til dirigent.
Jens Bertel Rasmussen blev valgt med akklamation. Herefter konstaterede han
repræsentantskabets lovformelighed og beslutningsdygtighed.
Som stemmetællere blev valgt Heidi Hansen (JHF) og Benny Salling (HRØ).
Der var mødt 50 stemmeberettigede repræsentanter. Deltagerlisten er bilag til dette
referat.

Punkt 2

Formanden og de nedsatte udvalg aflægger beretning
Per Bertelsen aflagde herefter den mundtlige beretning:
” WOW, hvilket håndbold år.
Et helt ufattelig stort og dejligt håndbold år er ved at rinde ud, et år hvor der har været
fuldt tryk på kedlerne, stort set uanset hvor du har drejet hovedet hen.
Et år hvor alle, uanset hvor de er/var i vor organisation, har de haft forrygende travlt,
og ydet et helt fantastisk stykke arbejde, stort som småt.
Samtidig med at dette er sagt, så må vi også konstatere, at det ikke bliver nemmere
at finde folk der har lysten og samtidig tiden til dette arbejde, det vil jeg komme tilbage
til senere.
Det aktivitetsniveau som vi lægger for dagen, presser os alle, uanset om man er i
administrationen, eller på det politiske niveau i vort gamle forbund.
Dette giver os såvel på den korte, som på den lange bane, nogle opgaver og
ændringer, som vi skal løse, ikke mindst samarbejdet mellem administrationen og
politikerne, og ikke mindst forståelsen for hinanden og hinandens job og opgaver.
Dette skal jo skal stå sin prøve hver eneste dag. Ikke altid nogen nem opgave, men
en opgave der bare skal løses og ikke mindst lykkedes.
Sidste år startede jeg med at omtale lykke liga, et super dejligt projekt. Rikke og
hendes crew fortsætter bare derud af, og jeg håber, at rigtig mange af jer vil tage min
opfordring op, til at komme ud for at se et af deres stævner, og mærke stemningen,
det er helt fantastisk.
Jeg kan her oplyse om at de har på nuværende tidspunkt 481 tilmeldte til deres store
stævne i Gigantium i Ålborg den 8. juni.
VM DEN/GER.
Dette VM på hjemmebane hverken kan eller vil jeg undlade at komme ind på.
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Jeg tror, at vi alle havde en forrygende januar 2019, ikke kun på grund af det sportslige
resultat, som jo er helt forrygende, men absolut også for hele organisationen, som
barer kørte som en velsmurt maskine. Topkarakterer skal lyde til alle.
At kunne kalde sig både olympiske og verdensmestre på samme tid det er altså stort.
En kæmpe tak skal lyde til alle, uanset om opgaven har været stor eller lille, den er
en del af den samlede maskine. Hvis en ledning til generatoren i din bil er røget af, vil
den jo heller ikke starte.
Vi har efterhånden opnået en vis ekspertise i at afvikle mesterskaber. Vi sætter
overliggeren højt, men vi udfordrer også os selv hver eneste gang, for vi har altid et
mål om at den skal sættes højere endnu næste gang. Men denne udfordring tager vi
gerne op, og den er jo blevet løst til UG med kryds og slange hver gang indtil nu.
Jeg ved godt, at vi i Danmark efterhånden kan blive udfordret på, at vi ikke har arenaer
som er store nok til EM & VM. Men vi må bare kæmpe så længe det kan lade sig
gøre.
Endnu engang tak for jeres kæmpe store indsats.
Når jeg nu er ved mesterskabet, så blev vi jo af Politiken særdeles udfordret på vor
måde at håndtere tingene på, set i forhold til offentlige midler. Det er nøjagtigt det
samme, Politikken har kørt på hver gang vi har afholdt mesterskaber i Danmark,
nøjagtig de samme spørgsmål, med de samme svar, og den samme negative vinkel.
Politiken og for den sags skyld også DIF, mener at jeg/vi er for lukkede, og derfor
snakker man nu i den sammenhæng om good governance. Det skal jeg også komme
tilbage til senere.
Personligt forstår jeg ikke helt, at det kan have almen interesse, men okay, verdenen
ændre sig og vi skal selvfølgelig følge med tiden. Vi har tit et mål om at være de første,
det var vi så desværre ikke denne gang. Vi gør nøjagtig det som skal til, og vi forsøger
at følge vor tilladelse, samt reglerne til punkt og prikke. Selv skatteministeren har
været på banen og sagt, at det er helt efter bogen, og i nøje tråd med intentionerne i
loven.
For at man måske bedre kan forstå alt dette, vil jeg komme her med et par nøgletal
som er yderst vigtig for forståelsen:
Når vi laver et mesterskab, har vi en afdeling som hedder DHF Event. I denne har vi
en tilladelse til, på meget barske betingelser, at have momsfritagelse. Bl.a. er en af
disse betingelser, at vi alene må udbetale penge fra til at fremme, udbrede og forbedre
forholdene for ledere og udøvere i BREDDEHÅNDBOLDEN
Jeg skal prøve at sige det mere direkte:
1)
-

-

Overskuddet for VM 2019 er endnu ikke endeligt opgjort, men vi forventer at det
vil komme til at ligge i omegnen af 35 mio kroner.
Alle pengene bliver opført i DHF Event, som er en velgørende og almennyttig
forening.
Herfra bliver pengene øremærket til indsatser for at fremme, udbrede og forbedre
forholdene for frivillige og udøvere i breddehåndbolden. Altså ikke en krone til
elite/drift/ løn til spillere m.v.
Pengene står opført i vore bøger som båndlagte midler.
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2)

-

Der er foretaget en effektmåling for Visit Danmark og Sport Event Danmark, som
viser, at VM i herrehåndbold har været en særdeles god forretning for Danmark,
såvel som for de to værtskommuner København og Herning.
Mesterskabet sikrede en turistomsætning på 276 mio. kroner i København &
Herning
Alene udenlandske håndboldfans havde en turistomsætning på 151 mio. kroner,
svarende til 180 årsværk på landsplan.

3)

Ud over den direkte målbare værdiskabelse, er de to værtsbyer også blevet
voldsomt brandet i nationale og internationale medier i det meste af januar
måned. Jeg ved ikke om kommunerne har udarbejdet en annonceværdi
beregning, men jeg er overbevist om, at det også er noget der tæller i det samlede
økonomiske billede.

4)

Mesterskabet har også været en god forretning for statskassen, idet de ca.
30.000 udenlandske håndboldfans lagde 52 millioner kroner i de offentlige kasser
gennem moms, skatter og afgifter.

5)

Heraf kunne Herning og København notere kommunale indkomstskatter for ca.
10 mio. kroner.

Det I skal vide er, at hver eneste krone vi evt. tjener på et sådant mesterskab, alene
må benyttes til breddeaktiviteter, altså tilbage til jer og de mange frivillige, ikke en
krone går andre steder hen.
Af samme grund vil DHF’s regnskab for 2019 helt sikkert også komme til at udvise et
større minus, idet spillerne i 11. time mente, at de ud over den normale aftale for at
spille på landsholdene også skulle have del i et eventuelt overskud for mesterskaber
på dansk grund. En ageren, som vi desværre på dette sene tidspunkt intet kunne stille
op overfor. Men da vi, som I kan høre, ikke kan tage dette beløb i mesterskabspuljen
da det er en eliteaktivitet, men må tage det direkte på driften i DHF, så vil det også
komme til at påvirke vort normale regnskab 2019 negativt, dette skal jeg selvfølgelig
beklage.
Dette skal dog ikke afholde mig fra at være stolt over resultatet såvel sportsligt som
økonomisk, en fantastisk organisation og en flok fantastiske frivillige og ansatte.

DIF
Vi har i lighed med de seneste år, på bedste vis, forsøgt at involvere os mest muligt i
aktivisterne i DIF. Det har ikke været nemt, da vi har rigtig mange gøremål selv i
forbundet, men vi prøver at gøre vort bedste, og vi skal selvfølgelig fortsætte den
positive dialog som vi allerede har.
Good Governance
God forvaltningspraksis / God forvaltningsskik står der i ordbogen.
For et par år siden begyndte vi at se på forretningsorden for FU og bestyrelsen. Dette
arbejde fik vi desværre ikke gjort helt færdigt, ja vi fik det faktisk kun startet op, med
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henvendelse til vor advokat som kom med nogle ideer til dette. Desværre blev det lagt
på en hylde til senere brug.
Nu er det blevet overhalet af det fine ord, Good Governance, som står for god
forvaltningspraksis eller god forvaltningsskik om man vil. DIF har netop efter et par
års forberedelse indført dette, ud fra hvad DIF mener skal være gældende for deres
område.
I forbindelse med den før omtalte sag omkring politikken, blev vi da også inviteret til
DIF, for at få afklaret hvor langt vi egentlig var kommet. Om det var fordi man i DIF
ikke var så glade for Politikens angreb, skal jeg lade være usagt, men ikke desto
mindre, er det nok en udløber af dette.
Vi har i DHF nu lavet en aftale med DIF om, at vi i den kommende sæson vil starte
stille og roligt op igen, med 3 møder, da vi har valgt at prioritere en evt.
organisationsændring før dette.
Vi skal selvfølgelig følge trenden, vi skal selvfølgelig opføre os ordentligt, men vi må
aldring miste os selv, vore meninger, og meningers mod.
I skrivende stund er den omtalte journalist fra Politiken kommet tilbage efter barsel,
og er begyndt sit arbejde med at følge op på egne spørgsmål igen, for at få bragt
mere benzin til det bål, der gik ud i regnvejret sidst.
Bevæg dig for livet / DGI
Bevæg dig for livet pakken, har jo været oppe de sidste år, og derfor skal jeg også
gøre det kort denne gang. Vi lovede jo DIF, at vi ville arbejde positivt sammen med
DGI om dette projekt.
Det har vi positivt overholdt.
Der skal ikke herske tvivl om, at det absolut ikke har været noget nem opgave, og der
skal heller ikke være nogen tvivl om, at det stadigvæk ikke er nogen nem opgave.
Selv om vi begge vil det bedste for håndboldsporten og håndboldspillerne, så har vi
bare 2 helt forskellige måder at gøre tingene på, og 2 forskellige organisationer bag.
Jeg skal her ikke gøre mig til dommer over hvad andre gør, men vi mener selvfølgelig,
at vi og vores enstrengede direkte linje er den mest rigtige. Lad os se om det ikke
lykkedes bedre i den kommende sæson.
Ulige årgange
Der er blevet sagt, diskuteret og ikke mindst skrevet meget om ulige årgange i det
seneste år, ikke mindst på de sociale medier. Det vi skal holde os for øje er, at de
beslutninger der er blevet truffet i bestyrelsen, er taget ud fra viden, undersøgelser og
analyser af børn og unges ve og vel, og ikke ud fra enkelte træneres egoer og ukuelige
trang til at vinde.
Dette projekt har i den forgangne sæson fyldt enormt meget i DHF, idet
forberedelserne til implementeringen fra den kommende sæson, virkelig har trukket
veksler på rigtig mange. En speciel tak skal herfra lyde til udviklingsafdelingen,
breddeudvalget samt turneringsudvalget, med Steen Jørgensen, Betina Bjerre og
Anders Fredsgård i spidsen.
Det har været et slidsomt arbejde for alle, men jeg håber og tror på, at med det enorme
forarbejde der er lavet, så skal det nok blive godt. Lad os alle udvise positivitet og gå
ind til den kommende sæson, med bevidstheden om at vi alle ønsker at gøre det, der
beviseligt er absolut bedst for vore børn og unge, at det kommer til at fungere.
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Lad os i fællesskab få det til at være en positiv oplevelse, også jer der eventuelt skulle
være skeptiske, vi vil løbende evaluere, så eventuelle uhensigtsmæssigheder vil blive
rettet.
Servicetjek i PROF udvalget
PROF udvalget har nu eksisteret over en længere årrække.
Et samarbejde mellem DHF og klubberne i ligaen og 1 division, som efter min
opfattelse har fungeret super fint. Mange gode og dybe diskussioner, mange
beslutninger er blevet taget undervejs, ikke mindst for udvikling af vort fælles produkt.
Vi har dog valgt at give denne del af vor organisation et service tjek, for at se, om vi i
fremtiden skal ændre noget som kunne gøre samarbejdet endnu tættere og endnu
bedre, til gavn for dansk håndbold. Vi vil også diskutere eventuelle ønsker og ideer
fra klubberne om en større indflydelse og deraf større ansvar, dette sammenholdt
med arbejdet om en evt. ny struktur generelt i forbundet er helt optimalt. Jeg forventer
mig meget af dette arbejde.
Tak til medlemmerne i udvalget for et godt og konstruktivt samarbejde.
Ligaerne 2018/19
Endnu engang har vor struktur på ligasiden vist sit værd. Utroligt mange kampe er
blevet afviklet med mindst mulig margen. Man kan have været inde i varmen, indtil en
anden kamp endnu ikke er færdigspillet, for så, 3 minutter senere, at være ude i
kulden.
Interessen er rigtig stor og vi skal derfor i fællesskab med klubberne værne om vort
produkt og til stadighed udvikle, så vi holder interessen hos vore fans.
I skrivende stund er Esbjerg netop blevet dansk mester hos damerne.
Herrerne en netop gået ind i sin absolut afgørende face med opstarten af
semifinalerne hvoraf de første 2 blev spillet i går, med sejre på hjemmebane til GOG
og Ålborg, men jeg er helt sikker på at det sidste ord ikke er sagt i denne sag, der
venter sig endnu 2 drabelige kampe om at nå finalen.
Lad os med glæde følge dette.
Som altid finder journalisterne nogle, der gerne vil have en anden struktur på denne
turnering, men jeg syntes, der skal rigtig gode argumenter til for at ændre væsentligt.
Evt. ny struktur
For nogle år siden lagde det daværende SHF / KHF / LFHF & BHF sig sammen til det
nuværende HRØ. En ikke nem opgave med mange interesser der skulle varetages
og kobles sammen til et.
Siden dette er blevet en realitet, har der været snakket meget om en evt. generel
ændring af DHF’s struktur til færre enheder, og en mere strømlinet og moderne
organisation.
Det er derfor med stor glæde, at jeg på JHF’s årsmøde i april i år, efter mange års
tilløb, kunne konstatere en utrolig positiv holdning til dette spørgsmål. Ikke kun at der
skulle ske justeringer i Jylland, men at JHF’s repræsentanter, var enige om, at der nu
en gang for alle skulle ses på det samlede DHF. Når hertil kommer. at den fynske
formand, Mogens Johansen ved flere lejligheder har udtalt, at FHF er positive når
først jyderne er klar, ja, så ser jeg vejen banet for, at vi kan komme positivt videre.
Vi skal ikke lave ændringer for ændringernes skyld, men vi har nu en unik chance for
at lave noget der virkelig batter.
Vi skal se på om vi ikke kan få opbygget forbundet, med mere strømlinede
beslutningsprocesser, mere direkte veje mellem forbund og slutbrugerne, mere
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direkte kommunikation mellem politikerne i områderne og ind i DHF’s forskellige
udvalg og bestyrelse til gavn for den sport, som vi alle holder så enormt meget af.
Samtidig med en gennemgang af den politiske proces, igangsættes sideløbende en
gennemgang af administrationen, så begge dele kommer til at passe sammen som
en velsmurt maskine.
Arbejdet er allerede påbegyndt, og jeg er super glad for at Carsten Grønman Larsen,
tidligere næstformand i DHF, og formand for København, som var med i arbejdet ved
oprettelsen af HRØ, har sagt ja, til at ville trække læsset det kommende år i den
proces.
For at få det hele til at fungere hurtigt og smertefrit, er det planen, at der nedsættes
en arbejdsgruppe, som skal forberede tingene til en styregruppe. Det er planen at
styregruppen skal bestå af kreds og distriktforbunds formænd, sammen med
arbejdsgruppen, så burde alle være informeret løbende, og kan fra starten komme
med ideer og kommentarer.
Derudover beder vi i dag forsamlingen sige ja til genindførelse af et egentligt
Forretningsudvalg. Dette blandt andet for at vi hurtigst muligt kan godkende delmål
for dette projekt og ikke skal vente på et bestyrelsesmøde, som ligger 5 – 6 uger væk.
Ligesom de tidligere uformelle formandsskabsmøder uden egentlig forudgående
dagsorden og efterfølgende referat, gerne skal afløses af egentlige møder med
dagsordener og referater, så alle kan følge med hele tiden.
Jeg håber og tror rigtig meget på dette projekt.
Sluttelig vil jeg prøve kort at se lidt indad i vor organisation. Når jeg ser på hvordan
tingene er gået det sidste år, så er det gået fantastisk godt. Vi har nået enormt meget
vi som organisation kan være glade og stolte over.
Når jeg så sidder i en stille stund over en kop mokka, bliver jeg ind imellem lidt trist.
Og hvorfor så det?
Jo, for uanset hvor godt det går, så må vi ikke lukke øjnene for faresignaler.
Vi har alle være super gode til at prøve at finde hullerne i osten. Det gælder hele vejen
rundt. Vi har brugt alt for mange resurser på ting, som burde være en selvfølge, til
irritation for os alle, uanset hvor man er henne i vor organisation. Et af nøgleordene
hos os har længe været og skal også være det fremadrettet ”BEGEJSTRING” --- Vi
skal lade os begejstre, være mere positive, lad mejeristerne om hullerne i osten. Lad
os være positive og begejstres over det vi opnår hver eneste dag. Lad os være glade
sammen, og nyde at vi er så privilegerede at vi kan arbejde med vor fantastiske sport
stort set hver eneste dag. Lad os begejstres sammen.
Med disse ord vil jeg afslutte min mundtlige beretning. Jeg vil takke absolut alle for
det enormt store arbejde, og den store energi der er lagt for dagen, uanset om det var
under VM i januar eller om det var hver eneste dag året rundt.
Tak til bestyrelsen og alle udvalg for samarbejdet i det forgangne år, ingen specielt
nævnt ingen glemt.
Tak.”
Herefter afsluttede Per Bertelsen sin beretning.
Repræsentantskabet godkendte enstemmigt den mundtlige beretning.
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Jens Bertel Rasmussen suspenderede repræsentantskabsmødet.
Følgende hæder blev uddelt:
DHF’s ærestegn i guld:
DHF’s ærestegn i sølv:
DHF’s Rejselegat:

Anker Nielsen og Ove Leegaard
Villy Nielsen, JHF
Dennis Byskov Hansen, JHF

DHF’s generalsekretær, Morten Stig Christensen præsenterede herefter
DHF’s forretningsstrategi.
Repræsentantskabsmødet blev herefter genoptaget.
Punkt 3

Økonomiudvalget forelægger det reviderede regnskab til godkendelse og
orienterer om budgettet for det igangværende regnskabsår.
Anker Nielsen gennemgik det reviderede og underskrevne regnskab.
De væsentligste budgetafvigelser blev kort gennemgået.
Årets nettoresultat udgør et overskud på 4.2 mio. kr.
Egenkapitalen udgør 7,9 mio. kr., hvilket svarer til en soliditetsprocent på 27.
Jens Bertel Rasmussen oplæste revisionens blanke påtegning.
Der var ingen spørgsmål til regnskabet.
Repræsentantskabet godkendte enstemmigt regnskabet.
Anker Nielsen orienterede herefter om budgettet for 2019.
Der var ingen bemærkninger til budgettet.

Punkt 4

Behandling af indkomne forslag til DHF’s love og/eller deltagelses- og
funktionsbestemmelser.
Dirigenten oplyste at samtlige forslag til lovændringer 4a til 4e samt 4 f der
sidestilles med et lovforslag, skulle vedtages med kvalificeret flertal jfr lovenes § 12 og da der var mødt 50 repræsenter, skulle hvert forslag vedtages med minimum 34
stemmer

Punkt 4a

Fra bestyrelsen
Forslag til ændring af DHF’s love § 7 (bilag 4a).
Forslag til nedlæggelse af IT-Udvalget.
Frank Smith gennemgik og motiverede forslaget.
Dirigenten oplæste forslaget.
Forslaget blev vedtaget med 48 stemmer for.

Punkt 4 b

Fra bestyrelsen
Forslag til ændring af DHF’s love § 15 (bilag 4 b)
Forslag om tilpasning af lovteksten m.h.t. frist for indkaldelse og fremsendelse af
bilag til bestyrelsesmøder.
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Frank Smith gennemgik og motiverede forslaget.
Dirigenten oplæste forslaget.
Forslaget blev vedtaget med 49 stemmer for.
Punkt 4 c

Fra bestyrelsen
Forslag til oprettelse af DHF’s love § 15 a (bilag 4 c)
Forslag til oprettelse af et Forretningsudvalg.
Frank Smith gennemgik og motiverede forslaget.
Dirigenten oplæste forslaget.
Forslaget blev vedtaget med 49 stemmer for.

Punkt 4 d

Fra bestyrelsen
Forslag til ændring af DHF’s love § 22 A (bilag 4 d)
Forslag til præcisering af hjemmel til at træffe afgørelse vedr. turneringsafvikling.
Frank Smith gennemgik og motiverede forslaget.
Dirigenten oplæste forslaget.
Forslaget blev vedtaget med 49 stemmer for.

Punkt 4 e

Fra bestyrelsen og Udvalget for Professionel Håndbold
Forslag til ændring af DHF’s love § 24 (bilag 4 e)

Forslag til ændret sammensætning af Appelinstansen samt om udpegning i stedet
for valg.
Frank Smith gennemgik og motiverede forslaget.
Dirigenten oplæste forslaget.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Punkt 4 f

Fra bestyrelsen
Forslag om dispensation fra lovenes § 7, stk. 1-6 – om alder
Frank Smith gennemgik og motiverede forslaget.
Dirigenten oplæste forslaget.
Forslaget blev vedtaget med 48 stemmer for; 1 stemme imod og 1 stemme, der
hverken var for eller imod.

Punkt 5

Valg
a) Udgår i ulige årstal
b) Valg af næstformand: Jan Kampman blev genvalgt
Valg af økonomiansvarlig: Anker Nielsen blev genvalgt
c)

Udgår i ulige årstal

d) Valg af formand for:
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1) Dommerudvalget: Bestyrelsen fik mandat til at udpege en formand for en
et-årig periode.
2) Disciplinærinstansen for øvrige rækker: Jens Risum blev genvalgt
3) Uddannelsesudvalget: Benny Nielsen blev genvalgt
4) Turneringsudvalget: Anders Fredsgaard blev genvalgt

Punkt 6

Valg af medlemmer til Appelinstansen
Udgår som en følge af vedtagelse af forslag 4 e)

Punkt 7

Valg af suppleanter til Appelinstansen
Udgår som en følge af vedtagelse af forslag 4 e)

Punkt 8

Valg af revisor
EY blev genvalgt

Punkt 9

Fastsættelse af tid og sted for næste års ordinære repræsentantskabsmødes
afholdelse
Afholdes lørdag d. 13. juni 2020 i trekantsområdet

Punkt 10

Eventuelt

Per Bertelsen takkede afgående IT-udvalgsformand, Lars Dalsgaard for veludført
arbejde.
Anker Nielsen og Ove Leegaard takkede for tildeling af DHF’s ærestegn i guld.
Villy Nielsen takkede for både fødselsdagssang og tildeling af DHF’s ærestegn i
sølv.
Dennis Byskov Hansen takkede for tildeling af DHF’s rejselegat.

Jens Bertel Rasmussen takkede for god ro og orden. Han gav herefter ordet for de
afsluttende bemærkninger til formanden.
Per Bertelsen takkede dirigenten for godt arbejde.
Per Bertelsen afsluttede mødet med at takke alle for fremmødet.
Repræsentantskabsmødet sluttede.

Frank Smith
Chef for Turneringsafdelingen

Jens Bertel Rasmussen
Dirigent

