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Fyns Håndbold Forbunds formand Mogens Mulle Johansen bød velkommen til repræsentanter fra 

24 fremmødte foreninger, Fynske Idrætsforbunds formand, Bernd Nielsen, Æresmedlem Bent 

Thaisen, Per Bertelsen, Anker Nielsen og Jan Kampmann fra DHF, guld- og sølvnålsindehavere, 

bestyrelses- og udvalgsmedlemmer samt øvrige gæster. 

Mogens Mulle Johansen overrakte inden mødets start forbundet ærestegn af sølv til Anne Kruse. 

Anne blev hædret for mere end 10 års arbejde i Fyns Håndbold Forbund, først som 

udvalgsmedlem i Børne- og ungdomsudvalget, og i de seneste år som formand for udvalget, og 

dermed også en plads i forbundets bestyrelse. Anne har valgt at stoppe arbejdet i Fyns Håndbold 

Forbund, og blev takket for sin store indsats for og i forbundet.  

 

1.  Valg af dirigent 

Mogens Mulle Johansen foreslog på bestyrelsens vegne Jacob Schjern Andersen, som dirigent. 

Jacob blev valgt uden modkandidater. 

Jacob Schjern Andersen konstaterede, at mødet af flere omgange var indkaldt med den korrekte 

varsel. Han konstaterede også, at afviklingen af repræsentantskabsmødet i august måned ikke var 

lovligt jf. forbundets love. Det blev dog konstateret, at mødet er lovligt grundet force majeure i 

forbindelse med Covid-19 pandemien.  

 

2.   Beretninger 

Formanden:  

Det var en kedelig afslutning vi fik på sidste sæson, med nedlukningen grundet Covid-19, men der 

var ros til alle for at tackle situationen med forståelse og respekt.  

Arbejdet med retningslinjer for den kommende sæson, som er tilpasset den nye hverdag med 

Covid-19, er ved at blive udarbejdet, og vi vil fra forbundet melde disse ud, så snart de er færdige.  

Bestyrelsen har grundet restriktionerne og forsamlingsforbud valgt ikke at udsende FHF-

adgangskort til den kommende sæson. Når der lempes på restriktionerne, vil der igen blive set på 

at udsende kortene, men indtil videre ønsker bestyrelsen at hjælpe foreningerne, så de tilskuere 

der kan komme ind til kampene, ikke er gratister.  

Strukturdebatten er stadig i gang i Dansk Håndbold, dog er der for nuværende ikke nyt omkring 

strukturarbejder i DHF. Mulle slog fast, at bestyrelsens holdning fortsat er, at der også efter en 

strukturændring vil være både behov for- og brug for FHF som selvstændigt forbund, og det er 

hvad bestyrelsen vil arbejde for. 

Beretningen blev herefter taget til efterretning uden bemærkninger 
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Børne- og Ungdomsudvalget 

Anne Kruse henstillede endnu engang til omhu når der tilmeldes hold til børnerækkerne, igen i den 

forgangne sæson har der været flere eksempler på, at der er stor niveauforskel på holdene 

grundet fejltilmeldinger. 

Omstillingen til ulige årgange er forløbet uden problemer i børne- og ungdomsrækkerne, hvilket er 

meget glædeligt.  

Anne ønskede tillykke til årets stævnearrangør, som igen i den forgangne sæson blev GV Ejby.  

Kåringen fandt sted i juni måned hos Sporten Svendborg.  

Anne sluttede sin beretning med at takke for kampen i de sidste mange år, hun stopper i forbundet 

efter denne sæson.  

Beretningen blev herefter taget til efterretning uden bemærkninger 

Uddannelses- og Talentcenterudvalget 

Carsten Jensen havde ikke yderligere kommentarer til det udsendte materiale. 

Beretningen blev taget til efterretning uden bemærkninger 

Turneringsudvalget 

Bjarne Knudsen havde ikke yderligere kommentarer til det udsendte materiale. 

Beretningen blev taget til efterretning uden bemærkninger 

Dommerudvalget 

Per Rasmussen orienterede om problematikken med kampflytninger til hverdage. Per appellerede 

til, at man samler hverdagskampene på samme dag når kamene flyttes. Afvikles kampene samme 

dag, så kan kampene dømmes af færre dommere, og dermed bliver belastningen på dommerne 

mindre.  

Beretningen blev herefter taget til efterretning uden bemærkninger 

3.  Regnskab 

Torben Christensen gennemgik regnskabet for 2019, og fortalte om nogle af de væsentligste 

afvigelser.  

Regnskabet blev godkendt 

Orientering af budget 2020  

Torben Christensen gennemgik budget for 2020, men gjorde opmærksom på at budgettet vil få 

væsentlige afvigelser grundet de mange ændringer og aflysninger forsaget af Covid-19. 

Det er dog en forventning at resultatet vil være på niveau med det budget der fremlægges, da 

afvigelserne stort set forventes at udligne hinanden.  
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4.   Indkomne forslag 

Forslag til ændring af FHFs love (2/3 flertal) 

Der var ingen forslag til behandling 

Indkomne forslag til propositioner 

Forslag til ændring af FHFs propositioner, simpelt flertal 

1. Forslag fra FHF  

Der indføres U-9 B række før ombrydning. 

Der oprettes en B-række med puljer på indtil 10 hold, der spiller en enkeltturnering i 1. 
halvsæson. 

Holdene indgår i forbindelse med ombrydningen i nye A-, B- rækker med puljer på indtil 10 
hold, der spiller en enkeltturnering i 2. halvsæson.  

Konsekvensrettelse, hvis forslag 1 vedtages. 

Propositioner for U-9 A ændres til 

Holdene indgår i forbindelse med ombrydningen i nye A eller B- rækker med puljer på indtil 10 
hold, der spiller en enkeltturnering i 2. halvsæson.  

Forslaget blev vedtaget 

 

2. Forslag fra FHF 

Indførelse af en U-10 årgang  

A-rækker 

Der oprettes en A-række med puljer på indtil 10 hold, der spiller en enkeltturnering i 1. 
halvsæson.  

Holdene indgår i forbindelse med ombrydningen i nye A-, B- rækker med puljer på indtil 10 
hold, der spiller en enkeltturnering i 2. halvsæson.  

B-rækker 

Der oprettes en B-række med puljer på indtil 10 hold, der spiller en enkeltturnering i 1. 
halvsæson.  

Holdene indgår i forbindelse med ombrydningen i nye A-, B- rækker med puljer på indtil 10 
hold, der spiller en enkeltturnering i 2. halvsæson.  



                              Repræsentantskabsmøde 2020 - Referat                           

 Side 5 
    

Spilletid: 2 x 20 minutter med kort pause 

Generelt: 

• Kampene afvikles på DHF kortbane 

• Det er Turneringsudvalget, der ud fra sportslige hensyn, fastlægger de nærmere regler for 
ombrydning til og størrelse af nye A og B puljer. 

• Der indberettes resultater der ikke offentliggøres, men bruges til ombrydning til 2. halvsæson. 

• Der kåres ikke pulje og rækkevindere. 

Der var forslag fra Højby S&G om ændring af betegnelserne for rækkerne, så det i stedet for A og  

B række, blev til B og C række. Det var opbakning til forslaget fra DHG. Bjarne Knudsen 

kommenterede forslaget, og sagde, at FHF ikke havde noget imod at ændre betegnelserne. Det 

blev herefter bekræftet fra dirigenten, at betegnelserne kunne ændres i forslaget. 

Der blev udtrykt bekymring for, at der med forslaget kom for få spillere til U-11 rækken, da alle 

førsteårs spillere skulle spille U-10. Bjarne orienterede om, at tanken med forslaget er lavet for at 

undgå, at spillerne skal fra kortbane i U-9 til stor bane i U-11 i denne sæson, og fra næste sæson 

ned på kortbanen igen i U-11.  

Poul Syberg GOG opfordrede til, at man genovervejede om det var udviklende for spillerne, at de 

som U-11 skulle spille kortbane. 

Forslaget blev vedtaget, dog med den ændring, at rækkebetegnelserne bliver ændret så A-

rækken bliver til B-rækken, og B-rækken bliver ændret til C-rækken. 

 

3. Forslag fra Højby S&G  

U-13 årgange 

Indførsel af en D-række før-og efter ombrydning 

Rækkebetegnelser før ombrydning: A, B, C, D 

Rækkebetegnelser efter ombrydning: AA, A, B, C, D 

 

Ændring vedr. ombrydning 

Forslag til ny tekst / praksis Nuværende tekst / praksis 

Der udbydes en AA-række for de 6 eller flere 
bedst placerede hold fra A-rækken i 1. 
halvsæson 

De 6 bedste A-hold rykker op i AA i 2. 
halvsæson. 

Ronni Højby S&G.  

Det handler om at de spillere, der er nye i klubben, kan komme ud og spille i en D-række, hvor 

de nye og svageste hold kan mødes i lige kampe. 

Bjarne Knudsen, anbefalede på vegne af FHF at forslaget vedtages. 

Søren, DHG – Mente at forslaget var godt, og det giver mulighed for at man kan stille med flere 

hold i A-rækken. 

 

Forslaget blev vedtaget 
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4. Forslag fra Højby S&G  

U-11 årgange 

Indførsel af en D-række før-og efter ombrydning 

Rækkebetegnelser før ombrydning: A, B, C, D 

Rækkebetegnelser efter ombrydning: AA, A, B, C, D 

 

Ændring vedr. ombrydning 

Forslag til ny tekst / praksis Nuværende tekst / praksis 

Der udbydes en AA-række for de 6 eller flere 
bedst placerede hold fra A-rækken i 1. 
halvsæson 

Der oprettes en AA-række med puljer på indtil 
10 hold, der spiller en enkeltturnering i 1. 
halvsæson. 

 

Forslaget blev godkendt 
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5. Valg 

UDVALG NAVN Status 

Forretningsudvalget 

Formand Mogens Mulle Johansen Valgt for en 2-årig periode 

Bestyrelse 

Turneringsudvalg Bjarne Knudsen Valgt for en 2-årig periode 

Børne- og Ungdomsudvalg Brian Salomonsen 

 

Valgt for en 2-årig periode 

   

Børne- og Ungdomsudvalg 

 

Rikke Stendahl Valgt for en 2-årig periode 

Camilla Grønlund Svendsen Valgt for en 2-årig periode 

Anne Hegerslund Lyngså Valgt for en 2-årig periode 

Brian Andreasen Valgt for en 1-årig periode 

Gitte Egholm Valgt for en 1-årig periode 

Uddannelse- og Talentcenter 

 Mike Gjørup Rytter Valgt for en 2-årig periode 

Turneringsudvalg 

 

Morten Ziemann Valgt for en 2-årig periode 

Jesper Nørgaard Valgt for en 2-årig periode 

Dommerudvalg 

 

Dennis Lassen Valgt for en 2-årig periode 

Alex Jeppesen Valgt for en 2-årig periode 

Michael Dahl Lassen Valgt for en 1-årig periode 

Revisorer 

 
Allan Lund Valgt for en 1-årig periode 

Kurt Poulsen Valgt for en 1-årig periode 
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6. Eventuelt 

Information om Covid-19 

Brian Nielsen orienterede om, at der arbejdes med retningslinjer såvel som vejledninger i forhold til 

Covid-19 og den kommende sæson. Mange af tiltagene vil blive koordineret med de øvrige 

forbund, og der vil blive udarbejdet en information til foreningerne, som vil blive opfulgt af et online 

møde, hvor retningslinjer og anbefalinger kan gennemgås.  

 

Dommerrekruttering 

Simone Larsen orienterede om de to nye projekter, hvor formålet er at hjælpe foreningerne med at 

rekruttere dommere.  

Det er muligt at få uddannet lokaldommere, dommere som kun skal dømme i egen forenings 

haller, og primært kun kampe på kortbanen. Uddannelsen af dommeren finder også sted i egen 

forening, så de skal ikke afsted på dommerkursus for at blive tilkoblet ordningen. Dommerne bliver 

påsat fra FHF, og skulle de have afbud, kommer der andre FHF-dommere og dømmer kampene.  

Dommerambassadører er en af de andre fokusområder vi har startet op til denne sæson, her er 

målet at finde ambassadører i foreningerne, som vil hjælpe med rekruttering og pleje af dommerne 

i foreningen, så vi ved fælles hjælp blive bedre til både rekruttering og fastholdelse af dommerne.  

Per Bertelsen, Formand DHF 

Covid-19 

Per orienterede om arbejdet om Covid-19, og de anbefalinger der har været og er kommet fra 

DHF. Det arbejdes derfor på, at der skal laves en køreplan og en hotline for hele 

HåndboldDanmark. 

Mulle anerkendte, at det på de store hovedområder er vigtigt med ens og centrale udmeldinger, 

men mente også, at det var vigtigt at have den lokale fokus.  

Strukturen i HåndboldDanmark 

Per Bertelsen fortalte om arbejdet med strukturen i Dansk Håndbold, hvor planen er er at der i 

HåndboldDanmark skal være større enheder, alle med en direkte plads i DHFs bestyrelse.  

Per opfordrede Fyns Håndbold Forbund til at indgå konstruktivt i arbejdet med den nye struktur. 

Den værst tænkelige situation ville være, at Fyn ville blive uden indflydelse i bestyrelsen i DHF, 

hvilket ville ske, hvis JHF og HRØ lavede og besluttede en ny struktur. 

Kommentarer 

Mulle mente at de store centraliseringer der er sket i Danmark de seneste år, fortalte med 

tydelighed at store enheder ikke nødvendigvis vil være en succes, og løser ikke alle 

problematikker. Mange af de centraliseringer der har været foretaget, har haft store problemer, 

herunder kommunalreform, politiet, skat og andre steder.  

Mulle fastslog at FHF altid er villige til at indgå i konstruktive dialoger omkring samarbejde, men 

han var utryg ved at fjerne 150-180 frivillige, det mente Mulle ikke var et fremskridt, og at det ej 

heller ville komme håndbolden til gavn, at vi fjerner så mange ildsjæle.  
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Et af de oplæg der er kommet på en ny struktur i Dansk håndbold, er at nedlægge FHF som 

selvstændigt forbund, og lægge FHF sammen med kreds 7 og 8 i Jylland (Sønderjylland). I en 

sådan struktur, ville det være stor risiko for at de frivillige (valgte) personer faldt fra. Mange ville 

ikke have hverken tid eller lyst til at bruge lang tid på transport til møder og arrangementer. 

Mulle kunne ikke se fordelene i centraliseringer, og mente omvendt at de lokale forbund og 

kontorer er vigtige. 

Mulle spurgte om der var holdninger fra repræsentanterne på mødet. 

Poul Syberg, GOG 

Bakkede Mulles synspunkter op. Poul Syberg spurgte til, hvad ændringerne dog skulle til for. 

Desuden mente Poul Syberg ikke det var klædeligt, at man kom til FHF årsmøde, og udsendte 

trusler for Forbundets overlevelse, man lever trods alt i et demokrati. 

Per Bertelsen fastslog, at det var en bekymring for, at HRØ og JHF skulle beslutte at holde 

FHF udenfor beslutningerne. Hans ønske var, at Fyn stadig skulle have indflydelse i Dansk 

Håndbold. Per fastslog, at hans udmelding ikke var ment som en trussel for foreningerne, men 

en bekymring. 

Finn Toftegaard, Otterup HK 

Mente at det var underligt at definere at et forbund minimum skulle bestå af 150 foreninger, det 

ville da være bedre at se på hvilke kriterier der skulle være tilstede for at sikre et godt og 

velfungerende forbund, og ikke kun definere et fiktivt antal foreninger.  

Finn mente at geografien i FHF fuldt ud matchede antallet af foreninger der er på Fyn. Det er 

velfungerende bestyrelse og udvalg i forbundet, som er synlige i de Fynske haller.  

Centraliseres forbundet, så mangler vi det nærhedsprincip, som man på Fyn mener er vigtigt 

for håndbolden. Der kan være områder i forbundets arbejde, hvor opgaver kan centraliseres, 

men dagligdagen har vi som foreninger brug for at dem vi ringer til og får hjælp af, er folk som 

foreningerne kender og ser i hallerne i dagligdagen. 

Ninna Hansen, BR66 

Vi er glade for at have et forbund, som er tæt på os – men pas nu på at vi ikke bliver kørt over, 

og kommer i ”baghold”, hvis de øvrige forbund bare beslutter noget hen over hovedet på FHF. 

Ninna udtalte sig også på vegne af turneringsudvalgsmedlem i FHF 

FHF har afholdt 4 foreningsmøder, hvor man har været ude lokalt – det vil være lange 

afstande, hvis et møde ligger i Aabenraa eller Kolding. 

 

Jacob Sandberg, Middelfart HK  

Enige i argumentationerne fra FHFs bestyrelse – men spørgsmål til DHF, hvorfor vil man lave 

strukturændringerne, hvad er bevægegrundende? 

Svar fra Per Bertelsen - Der har været et strukturarbejde i lang tid, som var tæt på målet, men 

blev blokeret af JHF. Et af argumenterne er stemmefordelingen i DHF’s bestyrelse, her er der i 

dag forskel på antallet af stemmer det enkelte distriktsforbund har, men fremover skal hvert 

område have en stemmer, så alle bliver lige.  
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Peter Kolle, Højby S&G 

Kan vi blive ”overrulet” af JHF og HRØ, så de kan beslutte at nedlægge FHF mod foreningernes 

velje? 

Mulle: Principielt kan et flertal for strukturændringer vedtages i DHF, uden om FHF. FHF arbejder 

på, at samarbejde med øvrige i DHF’s bestyrelse, så strukturændringerne og centraliseringerne 

ikke sker. FHF vil arbejde for at Fyn består, og Mulle fastslog at der p.t. ikke er enighed om at 

nedlægge Fyn som forbund.  

Per Bertelsen: Ja, det kan lade sig gøre 

Peter Kolle håbede at Bestyrelsen ville gøre alt hvad de kan, for at FHF bevares. Vi har talt hele 

aftenen om, hvordan vi kan gøre det bedre for håndbolden – det ville være helt håbløst, hvis vi blev 

slået sammen med enheder i Jylland 

Carsten Madsen, Nyborg GIF 

Sidder man i DHF, så bør man arbejde for håndbolden i hele Danmark, og ikke ud fra egne eller 

områders interesser. Carsten mente at HRØ var skrækeksempelet, her har man via. deres 

sammenlægning mistet mange frivillige ledere, specielt i yderområderne – også selv om 

administrationen kører fint i HRØ. 

Vi skal være visionære – så omvendt kan man spørge ”Kan Dansk Håndbold undvære håndbolden 

på Fyn”. Vi skal huske, at vi selv bestemmer hvad vi vil på Fyn, og vi skal ikke købe trusler om 

nedlæggelser.  

Poul Syberg, GOG 

Argumenter som at man kan have et bagland der er stor nok, og for at man kan få ensartede antal  

stemmer i DHF’s bestyrelse, så skal Fyn med i JHF, for at det kan lade sig gøre. Det er da en 

absurd holdning at have. 

Afslutning 

Mulle uddelte blomster til Anne Kruse, som tak for mange års indsats i Fyns Håndbold Forbund, og 

for børne- og ungdomshåndbolden. 

Dirigenten lukkede officielt repræsentantskabsmødet, hvorefter Mogens Mulle Johansen takkede 

dirigenten for at have ledet repræsentantskabsmødet godt. 

Efterfølgende bad Mulle forsamlingen om at udbringe et trefoldigt leve for Fyns Håndbold Forbund. 

 

Referent: 

Brian Nielsen, administrationschef FHF 

 

Referat godkendt den 24. September 2020 af  

Jacob Schjern Andersen 

 


