Brøndby den 10. januar 2020

Referat af bestyrelsesmøde nr. 4 2019-2020
Torsdag d. 18. december 2019 kl. 16-18 på Scandic Hotel Odense,
Hvidkærvej 25, 5250 Odense SØ
Deltagere: Per Bertelsen (PB), Jan Kampman (JK), Anker Nielsen (ANI), Kent
Nicolajsen (KN), Allan Enevoldsen (AE), Ove Leegaard (OL), Torben Christensen (TCH),
Troels Hansen (TH), Michael Sahl-Hansen (MSH), Kasper Jørgensen (KJ), John Kruse
(JKR), Benny Nielsen (BN), Morten Stig Christensen (MOC), Henrik M. Jacobsen (HMJ)
og Frank Smith (FS)
Afbud fra Betina Lyng Bjerre, Michael Svendsen og Mogens Mulle Johansen (remplaceret
af Torben Christensen)

Dagsorden
Sager til beslutning
Punkt 1

Underskrift af referat af bestyrelsesmøde nr. 3 d. 9.
november 2019
Referatet blev underskrevet

Punkt 2

Orientering om status på arbejdet med revision om
implementering af børnetræneruddannelse – del 2 ved
Benny Nielsen
BN gennemgik en præsentation af en revideret del 2. Udvalget
er ikke enige i indstillingen. BN anmodede på trods heraf
bestyrelsen om at godkende oplægget og den tidligere
fremsendte økonomiske indstilling på en bevilling på 200 t.kr.
BN oplyste de punkter, hvor der ikke var helt enighed.
indsigelserne fra et udvalgsmedlem. Selve indstillingen om
økonomi (200 t. kr.) er tidligere fremsendt og stadig gældende.
Der var en drøftelse af interaktionen mellem udvalg og
administration. Enighed om at der skal findes en løsning, så
samarbejdet atter kommer helt på skinner.
Udvalget er i gang med at arbejde med
Tophåndboldsymposium.
Beslutning:
• Bestyrelsen vedtog bevillingen på 200 t. kr.
finansieret af de klausulerede midler til
breddeamatøridræt under DHF samt det forelagte
oplæg

Punkt 2 a

Indstilling fra JHF om indkøb af Trille Trolle udstyr til
JHF, HRØ og FHF. Beløbet udgør 312.500 kr., der
ønskes finansieret af de klausulerede midler
Beslutning:
• Bestyrelsen vedtog indstillingen og finansiering af
købet af de klausulerede midler til
breddeamatøridræt under DHF

Sager til orientering/drøftelse
Punkt 3

Drøftelse af Beach Handball Strategi 2020-2023
(ungdomsdelen) med Beachudvalget ved John Kruse
KNI ville gerne høre mere om, hvorledes talentarbejdet sikres.
TH ønskede at vide, om man risikerer at specialisere de unge
mennesker for tidligt.
JK nævnte, at det er vigtigt, at man ikke bare kan lave en
talentudvikling kopieret fra indendørs setup. Beach er ikke
sammenlignelig med en indendørs sport.
JK nævnte, at man har drøftet oplægget med landstrænerne. At
man er klar til at tage flere af de bedste, unge, spillere med til
landsholdssamlingerne. JK oplyste, at ved et EM på
hjemmebane i 2021, skal der spilles en sideløbende turnering
med U-17, hvilket er spillere, der i dag er U-15 spillere.
HMJ oplyste, at der er en virksomhed, der kan være interesseret
i et hovedsponsorat for Beach.

Punkt 4

Folkemøde 2019
TH foreviste en film om Folkemødet, sammen gennemgik
vedhæftede evaluering. Er i fuld gang med at planlægge FM
2020.

Punkt 5

Referater
a. AU d. 16. oktober
b. ORKO d. 7. november
c. UU d. 2. september
d. FU d. 21. oktober og 14. november
Der var ingen bemærkninger til referaterne.

Punkt 6

Meddelelser fra
a. Formand
Evalueringsprocessen er nu gået i gang ovenpå VM, der
endte med et skuffende resultat. Sportschefen har i dag
orienteret FU.
b. Administration
Der er er indgået en samarbejdsaftale med Døve idrætten
om Håndbold Fitness.

MOC, Mette Borgstrøm og Ulrik Jørgensen har nu aflagt
besøg hos alle konsulenterne. Det var et rigtig godt besøg,
hvor der var god tid til at tale med de enkelte.
Konsulenterne var rigtig god forberedte til disse møder.
De tre sidste møder deltog desuden DHF’s nye
udviklingschef, Lene Karlsbæk.
HMJ nævnte, at er modtaget en bevilling fra DIFs initiativ
fond på 732.500 kr. til den automatiske dommerpåsætning.
c. Divisionsforeningen Håndbold
KJ orienterede om status på DF’s arbejde med at undersøge
strukturen på damesiden.
Dette spørgsmål drøftes videre på kommende møde i
Udvalget for Professionel Håndbold.
d. Håndbold Spiller Foreningen
Arbejder med tilbud om hjælp til mentale udfordringer til
spillerne.
Har nedlagt magasinet Spillernyt, og har i stedet besluttet at
udgive en podcast 1 gang månedligt.
Punkt 7

Evt.
KNI nævnte samstemmende for de bestyrelsesmedlemmer, der
rejste til Japan for at følge damelandsholdet, at det var en god
oplevelse. Det var godt at møde sponsorerne, der havde en del
spørgsmål om bestyrelsens arbejde. Det var også en god
oplevelse at se pigerne mødes med sponsorerne. God feedback
fra sponsorerne på dette møde.
Bestyrelsen underskrev bestyrelsesreferat for bestyrelsesmøde
afholdt d.d. i DHF Event.
Københavns Kommune nu har lyttet til DHF/HRØ’s ønsker, så
man kan få en håndbold brugbar hal på Amager.
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