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Forbundets formand, Kent Nicolajsen indledte mødet med at byde velkommen til repræsentanter, 
udvalgsmedlemmer, medlemmer af ”Jydsk Håndbold Forbunds Veteraner”, DHF’s repræsentanter, 
forbundets administrative personale samt øvrige gæster. 
 
Kent Nicolajsen gav derudover udtryk for, at det måtte blive et godt møde. 
 
Dagsorden:  

 
1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning til godkendelse 

3. Udvalgenes beretninger til orientering 

a. Turneringsudvalget 

b. Dommerudvalget 

c. Uddannelsesudvalget 

d. Eliteudvalget 

e. Børne- og Ungeudvalget 

f. Amatør- og Ordensudvalget 

4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse 

5. Behandling af indkomne forslag 

a. Nedlæggelse af A & O udvalg 

6. Valg af 

a.  Kasserer (for en 2-årig periode) 

b.  Uddannelsesudvalgsformand (for en 2-årig periode) 

c. Turneringsudvalgsformand (for en 2-årig periode) 

7. Valg af revision jf. §20 for en 1-årig periode 

8. Valg af medlemmer til amatør- og ordensudvalget – Bortfalder hvis pkt. 5.a. vedtages 

9. fastsættelse af næste års mødested 

10. Evt. 
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Pkt. 1 Valg af dirigent 
Kent Nicolajsen foreslog på vegne af bestyrelsen Jan Juul Nielsen. Ingen andre forslag – Jan 
Juul Nielsen, valgt. 
 
Jan Juul Nielsen takkede for valget og gav ordet givet til referenten Heidi Hansen, der foretog 
navneopråb ifølge den i årsberetningen, indsatte fortegnelse over repræsentanter. 
 
Kreds 5 havde afbud fra Solveigh Blushøj 
Der var således 52 stemmeberettigede repræsentanter. 

 
Pkt. 2 Formandens beretning 

Corona har haft stor indflydelse på vores sport og sat det helt i stå ja hele verden og det er 
noget vi ikke har prøvet før, men der har været nedsat Task-force i DHF som har arbejdet 
hårdt og hjulpet hele Håndbold Danmark igennem.  
 
Også turneringsplanlægning for sæsonen er ramt nemlig med aflysning af kvalifikationsturne-
ringen i år og spændende at se hvordan det kommer til at forløbe. Stor ros til turneringsudval-
get for at ændre i ”vi plejer” 
 
Onlinemøder via teams m.m. blev en fast del af vores verden og formanden glæder sig over 
at mange udvalg holder fast i at nogle møder stadig kan afholdes online. 
 
Det er vigtigt at vores sport komme i gang igen. Derfor skal vi også forsøge at hjælpe (inden-
for de rammer vi har og arbejder under) de klubber som har/få behov for hjælp.  
 
Struktur blev også ramt af Corona, men der er gang i processen igen. I JHF har man på næ-
ste bestyrelsesmøde besøg af en ude fra konsulent der vil give bestyrelsen input til en ny 
struktur. Formanden pointerede at man i JHF stadig er meget positive og åben overfor en ny 
struktur i håndbolden. 
  
Tak til alle der bidrager på den ene eller anden måde for at udvikle og bevare vores sport. 
 
Der var ikke spørgsmål eller kommentarer til såvel den skrevne som de supplerende be-
mærkninger. Formandens beretning blev enstemmigt godkendt ved håndsoprækning 
 
Repræsentantskabet blev herefter suspenderet for tildeling af diverse hædersbevisninger: 
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Årets JHFèr  
Dirigenten gav ordet til Kredsformand for Kreds 3 Per Skovgaard 
 
Årets JHFér har været med til at skabe værdierne for det nuværende KLG håndbold – og han 
er med til at sikre, at værdierne gennemsyrer hele foreningen, så ingen er i tvivl om, hvad 
KLG Håndbold står for som forening og hvordan de ønsker miljøet skal være i det daglige.  
Det har krævet et enormt arbejde at få fundamentet for KLG Håndbold på plads, og sikre og 
motivere så mange frivillige som muligt i det daglige arbejde. Dette har været med til at sikre, 
at der har været rum for et udviklende miljø, hvor nye tiltag for KLG Håndbold har set dagens 
lys.  
 
I dette arbejde over de sidste 4-5 år har Årets JHFér taget et kæmpestort ansvar.  Men udvik-
lingen stopper ikke her, og Årets JHFér er konstant på udkig efter måder, hvorpå han kan sik-
re at KLG Håndbold er så optimalt et tilbud som overhovedet muligt.   
 
Årets JHFér tager et kæmpe slæb i den daglige drift af foreningen og har fingrene med i rigtig 
mange ting. Han bruger rigtig mange administrative timer for at sikre, at de andre frivillige 
trænere og ledere kan bruge deres tid på de opgaver, de motiveres bedst af. En af tingene, 
som Årets JHFér har været med til at udvikle, er visionen om ”den 8. spiller”, som er et forplig-
tende fællesskab for forældre og andre, som har tilknytning til klubben. Her bruger Årets 
JHFér meget tid på at konkretisere alle frivillige opgaver, så man som frivillig har let ved at gå 
til enhver opgave.  
 
Lige meget hvor mange bolde der er i luften hos Årets JHFér, bliver tingene altid arrangeret 
og gennemført til perfektion – også selv om det kræver mange, mange frivillige timer, både i 
planlægningsfasen og når tingene udføres. Her kan fx. nævnes håndboldskoler og overnat-
ning i hallen for alle ungdomsspillere. Essensen af alle arrangementerne er, at alle deltagende 
skal have en følelse af fællesskab og gode oplevelser gennem deres medlemskab af KLG 
Håndbold.  
 
Årets JHfér er ikke kun KLG’s mand – han er meget opmærksom på de omkringliggende for-
eningers ve og vel, hvis han fornemmer at deres ledere har brug for en hjælpende hånd. Han 
er desuden aktiv deltagende i lokale netværk, hvor han er med til at trække hele lokalområdet 
i en udviklende retning. Lige meget hvilken henvendelse han får, kommer der et seriøst og 
velovervejet svar – Som meget ofte bliver fulgt op af en opfordring til at sige til, hvis han kan 
hjælpe med noget. Og han mener det. For hvis der er brug for hjælp med spændende initiati-
ver, står Årets JHFér klar med en hånd.  
 
JHF har afholdt trænervent i KLG’s lokale hal, hvor Årets JHFér som en anden blæksprutte 
stod til rådighed hele dagen for at skabe en gnidningsfri dag for JHF’s frivillige uddannelses-
udvalg. Årets JHFér hjælper nemlig gerne i sådan en situation. Giver det mening for håndbol-
den som helhed, giver det også mening for Årets JHF´er. Noget også JHF UU sætter stor pris 
på.Det meget objektive syn på håndbolden gør Årets JHFér til en respekteret og afholdt frivil-
lig i JHF Kreds 3 og mange andre steder i håndbold Danmark.   
 
Med disse ord overrakte Henrik Larson prisen og en buket blomster til Sue Kjelgaard. 
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JHF`s Kredspokal 
Dirigenten gav ordet til Kredsformand for Kreds 5 Henrik Larson 

 
Jeg har fået den store ære og fornøjelse at uddele JHF¨s kredspokal. 
Allerede i tildelings-vilkårene fremgår det at det ikke er hvem som helst, som tildeles denne 
hæder.  
 
Heri står blandt andet – at hæderen gives til en person, som igennem en årrække har udført 
et stort og værdifuldt stykke arbejde for håndboldsporten.  Det fremgår også tydeligt, at den 
personkreds af tidligere modtagere, at det er folk som virkelig har ydet noget stort for hånd-
bolden. 
 
Nå - vi starter med starten – hvor ellers – og geografisk er vi norden fjord, nærmere bestemt i 
Brovst. Eller rettelig Skovsgård/Brovst.  
 
Herfra kommer jo mange agtværdige sportspersonligheder - tænk bare på Hans Nielsen, ver-
dens mest vindende speedwaykører, som igennem en årrække satte Brovst på lands-og ver-
denskortet. 
 
Vi befinder os midt i halvfjerdserne. Her startede vedkommendes trænergerning i sæsonen 
74/75 – og jeg kan allerede godt nu afsløre, at det er blevet ved lige siden. Imponerende. 
Så gik turen mod syd – og som I måske allerede har gættet til Østjylland og Århus området. 
Hold godt fast – første til Lystrup – herefter gik turen til Todbjerg/Mejlby altså stadig nord for 
Århus. Rejsen gik videre til Århus Kfum/Hasle – hvor det blev til mange hold, både børn og 
voksen. Så blev der skiftet til JAI, hvor vedkommende igennem en årrække var træner i senio-
rafdeligen (der var vist kun senior). Senere var det Skovbakken som fik glæden af vores mod-
tagers trænerevner – og de senere år har vedkommende været i HEI. I både Skobakken og 
HEI er det en lang række af børnehold, som har haft glæden af en særdeles vellidt træner. 
Og når vi nu er ved børnene. Så har modtageren også i en årrække været medlem af JHF 
Kreds 5 børneudvalg, og har en stor del af æren for, at vi netop på dette område har fået byg-
get et solidt koncept op for vores yngste spillere, så vi igennem mange år har haft succes med 
at rekruttere børn til håndbold i kreds5.  
 
Det er i den sammenhæng blevet til et udtal af børnestævner, som arrangør og deltager.  
Og apropos stævner – så har vores modtager selvfølgelig også en lang stævner på samvittig-
heden - opstarts-jule-og afslutnings-stævner på samvittigheden – som en del af foreningen ar-
rangements kommitté. I øvrigt stadig aktiv i HEI elite cup naturligvis. Man går aldrig forgæves 
her, hvis man beder om en hjælpende hånd. 
 
Og så skal jeg lige på falderebet nå at nævne, at vedkommende naturligvis også har været 
håndbolddommer, instruktør og kredstræner igennem flere år – dog ikke længere. 
Hvad er der mere at sige – end TUSIND TUSIND TAK FOR INDSATSEN – og et stort tillykke 
med hæderen. 
 
Med disse ord overrakte Henrik Larson prisen og en buket blomster til Ib Stenvang. 
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Herefter blev Repræsentantskabsmødet genoptaget. Dirigenten satte udvalgenes beretninger 
til debat og orientering. 

 
 
Punkt 3 Turneringsudvalget, Niels Lindholm 

Noget der har været positivt, er de nye banestørrelser som er blevet taget rigtig godt i mod 
samt dejligt med fremgang på medlemstallene.  
 
Men Corona har fyldt meget og det var meget mærkeligt at vi ikke fik lov til at afslutte sæso-
nen vi fik en god landing, men selvfølgelig mange mening om, men vi holdt fast i de kampe 
der var spillede. Det var en situation som var helt ny og uden fortilfælde men vi (JHF, FHF & 
HRØ) var enige om at slutte turneringen på den måde vi gjorde. 
 
Onlinemøder har åbnet nye muligheder. Næste sæson kan heller ikke bare kører som vi ple-
jer, vi forventer at kunne starte som vi plejer dog uden kvalifikationsturnering – og kommer der 
noget der ændre det så har vi forskellige planer i skuffen. 
 
Tilmelding til turnering her ønsker klubberne generelt 1 dato for tilmelding. Når man tilmelder 
sig på onsdag, så kan man ændre deres tilmelding i 2. division nærmere info komme ud i lø-
bet af næste uge 
 
Nyt TU reglement ikke helt klar til 1. juli men det er klar nu og ligger på hjemmesiden. 
 

 Tak til de øvrige TU medlemmer og øvrige for samarbejdet i det forgangne år. 
 

 
Dommerudvalg, Niels Bo Nielsen 
Niels Bo talte om Corona og hvilke ændringer de var er og måske kan komme i fremtiden. 
 
Hvordan kan vi få flere til at bliver dommere? – det er noget man gerne vil have alle steder 
Fastholdelse er ligeledes en udfordring – hvad gør vi?  
 
kreds 8 har ”knækket” koden med flere dommere og JHF dommerudvalg har haft besøg her-
fra for at fortælle om de tiltag de har lavet. Man har også haft succes med fastholdelse ved 
ungecamps og mentorordning. 
 
Disse tiltag vil der blive arbejde med fra JHF dommerudvalg i de kommende år så vi kan få 
det bredt ud i hele Jylland. 
 
Tak til alle 
 
Uddannelsesudvalget, Dennis Byskov Hansen 

  
Det har været et godt år i uddannelse med gode arrangementer med stor opbakning. Men co-
rona har også ramt uddannelse eks. aflysning af Final 4 event 
 
Men et nyt produkt så dagens lys ”Onlinekurser” i samarbejde med FHF. Der er blevet afviklet  
15 kurser med ca. 400 deltagere – ”det kan noget der her medie” og vil også være en del af 
fremtiden håber man i uddannelsesudvalget. 
 
29. august børnehåndbold trænerens dag her bliver der måske noget med forsamlingsantallet 
som pt. ikke ser ud til at blive hævet fra de nuværende 100 
 
Tak til de øvrige UU-medlemmer og øvrige for samarbejdet i det forgangne år. 
 

 Eliteudvalget, Bjørn Sommer 
  Der er ikke sket meget i udvalget. Kredsstævne i Hobro blev godt afviklet men så kom Corona 

og det gjorde at alt lå stille og ikke helt startet op endnu. 
 

Talentstruktur arbejder mere mod centralisering men grundet Corona ligger denne del også 
stille. men hvordan og hvorledes det skal gøres det ved man ikke endnu. 
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Børne og Ungeudvalg, Trine Jepsen 
Trine startede med et citat ”fra grænsen til Skagen børnehåndbold er sagen” 
 
Hun så tilbage på et håndboldsår som blev ramt af Corona og derfor lå stille men også et år 
hvor ulige årgange, kortbane, boldstørrelse osv. er implementeret og med mange positive re-
spons. 
 
Vi er ved at komme i gang igen og børne- og ungdomshåndbold giver så mange gode ople-
velser så glæder sig til for alvor at få gang i hallerne igen. 
 
Tak for udvalg, bestyrelse og UU  
 

Punkt 4 Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse 
Da Allan Enevoldsen var forhindret i at deltage, fremlagde Poul Wrang et uden bemærkning 
fra revisionen. 
 
Derefter gennemgang af regnskabet, som viste et lille overskud på xx  

 
Herefter blev regnskabet overgivet til repræsentantskabets godkendelse.  
 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

 
Punkt 5 Indkomne forslag 
 Der var indkommet forslag til nedlæggelse af Ordens- & Amatørudvalget. 
 

Heidi Hansen forklarede at nedlæggelse af udvalget ikke er fordi medlemmerne ikke gør et 
godt stykke arbejde det er en konsekvens af det fælles turneringsreglement hvor klagemulig-
hederne ligeledes er fælles for håndbold i JHF, FHF og HRØ.  
Nedlægges udvalget er der nogle konsekvensrettelser i lovene som ligeledes blev gemmen 
gået. 
 
Forslaget blev overgivet til repræsentantskabets godkendelse 
 
Nedlæggelse af Ordens- og Amatørudvalget samt konsekvensrettelserne blev enstemmigt 
vedtaget. 

 
Punkt 6  Valg af: 

a) Kasserer (for en 2- årig periode) 
Bestyrelsen oplyste at Allan Enevoldsen genopstiller 
 
Der var ikke andre forslag - Herefter blev Allan Enevoldsen genvalgt med applaus. 

 
b) Uddannelsesudvalg (for en 2- årig periode) 

Bestyrelsen oplyste at Dennis Byskov Hansen genopstiller. 
 
Der var ikke andre forslag – Herefter blev Dennis Byskov Hansen genvalgt med applaus. 

 
c) Turneringsudvalgsformand (for en 2-årig periode) 

Bestyrelsen oplyste at Niels Emil Lindholm genopstiller. 
 

Der var ikke andre forslag - Herefter blev Niels Emil Lindholm genvalgt med applaus. 
 
 
Punkt 7 Valg af revision (for en 1-årig periode) 

Bestyrelsen oplyste at man ønskede at fortsætte med Beierholm 
 

 Der var ikke andre forslag - Herefter blev Beierholm genvalgt. 
 
 
Punkt 8 Valg af medlemmer til amatør og ordensudvalget for en 2- årig periode. 

Punktet udgik da udvalget tidligere blev nedlagt. 
 
Punkt 9 Fastsættelse af næste års mødested. 
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 Bestyrelsen ønskede lidt råderum  
 
 Repræsentantskabet godkendte det. 

 
Punkt 10 Eventuelt. 

Jens Nellemann formand for Veteranerne ønskede ordet 
 
Tak fordi vi også er med i dag det er altid en god dag. 
 
I år 25-års jubilæum i år så der sker lidt særligt i år men ud over det så er der mange gode ak-
tiviteter hos veteranerne så kom endelig og vær med. 
 
Per Bertelsen Formand DHF ønskede ligeledes ordet. 
 
I dette håndboldår kan man tænke: 
Der er sket ingenting eller der er sket en masse pga. Corona 
 
Taskforce nedsat omkring Corona som har arbejdet godt og hårdt med at lave information og 
retningslinjer for håndbold med Corona. 
 
Det gør ondt at se at man spiller træningskampe efter 2-3 ugers træning når anbefalingerne er 
4 uges træning inden der spilles kamp om det er årsagen til de grimme skader der har været i 
opstarten, skal være usagt. 
 
Man skulle i DHF ligeledes træffe en beslutning omkring stop af turnering – det har ikke været 
nemt men man har gjort det så godt som man kunne. 
 
Struktur det er ærgerligt vi ikke er kommet længere havde håbet at man kunne have tage de 
første ændringer, men sådan gik det ikke – men håber det sker hurtigt vi er nødt til at følge 
med den verden vi er en del af. 
 
Sideløbende arbejder man sammen med DIF omkring God Governance. 
 
Opfordring fra Per Bertelsen – lad os bruge kræfterne på det er er til gavn for klubberne. 
 
Herefter udleverede Kent Nicolajsen vin til dirigenten og fotograf som tak for deres arbejde i 
forbindelse med repræsentantskabsmødet.  
 
Kent Nicolajsen takkede for god ro og orden og afsluttede repræsentantskabsmødet 2020. 
 
 
 
 
Hobro den 25. august 2020 
 
Referent    dirigent 
 
 
Heidi Hansen    Jan Juul Nielsen 

 
 
 


