Brøndby den 10. marts 2021

Referat af bestyrelsesmøde nr. 6 2020-2021
Onsdag d. 3. marts 2021, kl. 19.30 virtuelt på Teams
Deltagere: Per Bertelsen (PB), Jan Kampman (JK), Anker Nielsen (ANI), Kent
Nicolajsen (KN), Allan Enevoldsen (AE), Betina Lyng-Bjerre (BLB), Henrik G. Larson
(HGL), Mogens Mulle Johansen (MMJ), Troels Hansen (TH), Michael Svendsen (MS),
Michael Sahl-Hansen (MSH), Kasper Jørgensen (KJ), Morten Stig Christensen (MOC),
Henrik M. Jacobsen (HMJ) og Frank Smith (FS)

Dagsorden
Sager til beslutning
Punkt 1

Indstilling fra TU om annullering af sæsonen 2020-2021
Bestyrelsen havde TU’s indstilling, et notat fra advokat Henrik
Bartels samt et notat fra FS om potentielle beslutningsmodeller
til rådighed.
Bestyrelsen drøftede indstillingen fra TU.
På baggrund af advokat Henrik Bartels notat, var det
fremhævet, at bestyrelsen ikke kan træffe beslutning på et
ansvarsområde, der er udlagt til TU. En beslutning om
annullering af sæsonen kan alene besluttes af DHF’s
repræsentantskab.
Der var enighed om at den rette beslutning er at annullere
sæsonen og at der dermed ikke skal findes op- og nedrykkere,
når holdene kun har spillet meget få kampe. Det blev
understreget, at en annullering skal gælde samtlige
bredderækker for seniorer og ungdom/børn i Danmark.
Der var ligeledes enighed om, at det ikke anses for muligt at
genoptage sæsonen både med baggrund i forventet
genoplukning af indendørsidrætten og med baggrund i
ekspertgruppens anbefaling om en god genopstart.
FS orienterede om indstillingens 2. del vedr. Santander Cup.
Denne turnering er imidlertid ikke afsluttet, men har været
afbrudt. Den genoptages – dog alene med elitehold. TU
forventes at beslutte, at gennemføre nogle kampe i Jylland for at
finde det antal hold, som man i henhold til kvotienten herfor skal
afgive til de landsdækkende runder. På østsiden er dette ikke
nødvendigt.
Der var en drøftelse af de økonomiske konsekvenser af at
annullere turneringen.

Beslutning:
• Bestyrelsen indkalder til ekstraordinært (virtuelt)
repræsentantskabsmøde mandag d. 22. marts 2021
• Der udsendes en nyhed om denne beslutning
• PB udtaler sig om sagen
• Indkaldelse og dagsorden til
repræsentantskabsmødet udsendes d. 4. marts
• Turneringsreglement/propositioner skal tilrettes for
den kommende sæson, således at dette også
indeholder en hjemmel til at annullere turneringen
• ØU udarbejder en indstilling til bestyrelsen vedr. de
økonomiske konsekvenser og handlinger som en
følge af annulleringen af turneringen samt
ændringen af Santander Cup

Punkt 2

Evt.
BLB orienterede om at der er udarbejdet et idekatalog med
forskellige forslag til at booste breddehåndbolden.
Der udarbejdes et brev til samtlige kommuner om at
breddehåndbolden nu rykker udendørs og med en opfordring til
at hjælpe med at skabe plads til dette.
Der var enighed om at bakke op om ekspertfaggruppens
anbefalinger om en god opstart. Dette skal kommunikeres til
udvalg og administrationer. MOC koordinerer denne del med
kommunikationsafdelingen.
MOC opfordrede til at alle har stærkt fokus på medlemstallene.
Den kommende sæson vil vise konsekvensen af Corona. Det er
derfor afgørende, at vi har den fornødne kreativitet og tilbud på
hylderne til at fastholde de nuværende medlemmer.
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