Brøndby den 22. april 2021

Referat af bestyrelsesmøde nr. 8 2020-2021
Torsdag d. 15. april 2021, kl. 17.30 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

Referater samt materiale til efterfølgende skriftlig
godkendelse – svarfrist på 24 timer
Proceduren på dette område ønskes skærpet
PB anmodede om at alle tidsfrister blev overholdt. Såvel
bestyrelsens egen 10 dages frist, som det også gælder
udvalgenes 10 dages frist.
BLB fremhævede risikoen for pådraget bestyrelsesansvar. Hun
fremhævede, at 10 dages reglen i udvalgene og ikke mindst en
48-timers regel i bestyrelsen ikke må stå over korrekte og
retvisende referater.
PB konkluderede, at vi bare skal have strammet op på vore
procedurer.
Beslutning:
• Bestyrelsen besluttede, at der generelt er en
svarfrist på 48 timer. Men er der særlige forhold, der
gør sig gældende, kan denne frist forlænges (hejses
et rødt flag) af hensynet til at bestyrelsen har
ansvaret for en rigtig beslutning
• 10-dagens fristen for udvalgenes referater og for
punkter til bestyrelsens dagsorden skal respekteres
og strammes op

Punkt 2

Indstilling fra sportschefen – Corona relateret
tillægsbevilling
Sportschefen havde fremsendt indstilling om en tillægsbevilling:
I henhold til vores tidligere snakke er, og som lovet i går, her et
ca. overslag, som jeg gerne vil have opbakning til.

Vi vil i givet fald følge vedhæftede opdaterede Corona protokol,
hvilket betyder at vi undgår at blive nære kontaktpersoner,
hvorfor risikoen for eventuel spredning af smitte mindskes og
det ikke bliver nødvendigt at isolere spillere som nære
kontaktpersoner i henhold til danske regler.
Bevillingen skal dække yderligere udgifter til transport og
overnatning.
På begge køn kan der deslige blive lidt ekstra udgifter til
transport til og fra. Hvis der er mere end to spillere fra en klub,
vil de skulle splitte sig i to biler mod tidligere en.
Sammenlagt vil jeg dog mene, at det er en rigtig god ide du er
kommet med. Vi vil sende et skarpt signal om vi gør ALT hvad vi
kan overfor både klubber og spillere (og omgivelser).
Det må formodes det er sidste samling, med sådanne forhold,
da næste samlinger først er medio juni, hvor omverden
formodes at se anderledes ud.
ANI gav baggrund for indstillingen i relation til Corona. Han fandt
det vigtigt at sende et signal og beskytte spillerne mest muligt.
Indstillingen løber op i 300 t. kr.
Beslutning:
• Bestyrelsen vedtog tillægsbevillingen på 300 t. kr.

Punkt 3

Indstilling fra ØU om ensrettede opkrævninger i forbindelse
med afsluttet turnering
ØU havde fremsendt følgende indstilling:
Almindelig turnering:
Den jyske bestyrelse har besluttet, at der skal opkræves
administrationsbidrag for 2. halvdel af sæsonen også, selvom
der ikke er spillet kampe. Men organisationen fungerer jo stadig
med udgifter til husleje, lønninger, konsulenter o.s.v.. Gebyret
kaldes noget forskelligt i de 3 enheder – men er gebyr, som ikke
opkræves i forhold til antal kampe eller lignende men alene ved
tilmelding af hold – eller på anden måde, der opkræves ikke for
de variable udgifter til dommergebyr og -kørsel. Enighed om at
dette bør ske i alle 3 enheder. For at forbedre likviditeten kan
faktura sendes nu men med forfald i efteråret – sammen med en
henstilling til, at såfremt klubben har likviditet til det, så betales
der før forfald. Dette vil primært kunne hjælpe FHF, som p.t. har
det største likviditetsproblem.
Santander CUP:
I det jyske er der truffet aftale om, at der ikke tilbagebetales for
turneringen, selvom der ikke er spillet mange kampe… De 3

enheder er enige om, at der ikke bør ske tilbagebetaling af
administrationsmæssige grunde – men derimod gøres næste
turnering gratis for hold undtaget Liga og 1. division, som jo
spiller turneringen færdig. Dette vil administrativt være den
nemmeste løsning. Også dette vil kunne hjælpe FHF med
likviditeten.
DHF’s rejse- og bropulje:
Der opkræves på sædvanlig vis for de omfattede hold. Da der er
tale om et ”fjernvarmeregnskab” vil overskud fra puljerne på
normal vis blive tilbagebetalt til klubberne
Økonomisk konsekvens:
Der vil så vidt angår Santander Cup blive en manko i Håndbold
Danmark på ca. 300.000 – heraf DHF ca. kr. 150.000, idet der jo
vil komme til at mangle en turnering. Denne manko kan
bogføres i enten regnskabsåret 2021 eller 2022 efter eget
ønske. De øvrige gebyrer opkræves som normalt
Beslutning:
• Bestyrelsen vedtog indstillingen
• DHF’s tab udgør 150 t. kr. Der træffes en afgørelse
sidst på året om hvorvidt tabet skal bogføres i 2021
eller i 2022
• ANI underretter de 3 administrationschefer om
beslutningen
Punkt 4

Indstilling fra BRUD om Årets Håndboldforening
BRUD havde fremsendt følgende indstilling:
BRUD vil i forlængelse af deres møde i onsdags gerne indstille,
at der sker ændringer i kriterierne og rammerne for uddeling af
Årets Håndboldforening. Samtidig vil vi gerne med afsæt i den
særlige Corona situation i indeværende år afprøve disse tiltag.
Vi vil samtidig benytte lejligheden til at modernisere uddelingen
og ikke mindst intensivere synligheden af prisen.
Vi har derfor bedst kommunikation komme med input til en
modernisering, som er mere i tråd med de mange gode
initiativer og i tråd med de tiltage – herunder ”Holdninger og
Handlinger” og Håndboldens Dag som vi har sat i værk. Særligt i
år ville det være fantastisk at kunne uddele en pris til en forening
som er gået forrest i bestræbelserne på at motivere og fastholde
spillere, trænere og frivillige i en Corona-tid.
Vi vil derfor gerne, at der tages stilling til følgende snarest
muligt. Vi står overfor at kriterier skal sendes ud/offentliggøres
her i april/senest primo maj.

Oplæg til en anden metode i korte træk:

Formålet med årets håndboldforening er: At anerkende vores
foreninger, der gør et godt stykke arbejde.
•
Årets håndboldforening tematiseret fra år til år – vi sætter
fokus på et emne, i 2021 kan det eksempelvis være Corona.
o
Fremadrettet: BRUD udvælger temaet.
o
Temaet skal offentliggøres min. et halvt år inden, således at
foreningerne kan arbejde og forberede sig indenfor dette tema.
Og samtidig kan vi pege på DHF indsatser/aktiviteter, som kan
understøtte arbejdet med temaet (Temaet her første år, vil
selvsagt være båret at, at anerkende en forening, der har været
særlig god til at motivere og fastholde deres spillere under
Corona)
•
Indstillingskriterier tager udgangspunkt i det konkrete emne,
og selve indstillingen sker via en formular på haandbold.dk, hvor
der er mulighed for at skrive en kort beskrivelse og herefter vil
der være nogle underspørgsmål, som relaterer sig til
indstillingskriterierne. Eksempelvis med corona: Hvilke
fede/sjove/anderledes initiativer har I gjort for at fastholde jeres
medlemmer?
o
Et bud er, at der skal være omkring 5 spørgsmål, som
danner udgangspunktet for indstillingen.
•
Modernisere og gøre navet ’Årets Håndboldforening’ mere
sexet og energifyldt. Eksempelvis (bare et udkast): Årets
foreningspokal
•
Få lavet en vandrepokal, som foreningen får overrakt og
som kan stå i foreningen (indtil næste år/sæson)
•
Bruge flere sprudlende ord i kommunikationen
•
Lave en sammenkobling mellem prisen og Håndboldens
Dag, så der kommer en god synergi. Et kriterie kan derfor i
denne forlængelse også være, at man er arrangør af
Håndboldens Dag. Vi skal dog være opmærksomme på
snitflader i forhold til DGI på dette punkt, men en god anledning
til at profilere DHF på dagen.
•
Undersøg muligheden om at få en parter med og dermed
gøre prisen mere attraktiv.
Ovenstående parametre skulle meget gerne være med til at løfte
antallet af indstillinger.
Bemærkninger:
Udfordringerne ved at vælge ny tilgang kan være, at de lokale
forbund kan ønske at vi opretholder muligheden for at deres
lokale kåringer indgår i bedømmelse til DHF-prisen. Men
allerede i dag er kriterierne for årets forening ikke nødvendigvis
det samme i alle 3 Forbund og DHF. Det er BRUDs holdning, at
de lokale foreninger sagtens kan have deres egne kriterier, men
på sigt måske kan se fordele og dermed også have lokale
kåringer, som falder indenfor DHF-kriterierne.

Fordele:
Vi vil gerne skabe mere hype/opmærksomhed på de foreninger
som gør det godt med mere markedsføring
Mangfoldigheden i vores foreninger er blevet større – mange
gode initiativer/kandidater risikerer at blive ”glemt” fordi en
forening ikke har ”fuld plade” på alle segmenter. Fx kan en
super god seniorforening ikke komme i betragtning til den
nuværende pris.
Vi vil gerne fremstå mere i trit med tiden og tendenserne i
samfundet.
BLB nævnte, at 2021 skal bruges til at prøve den nye metode af.
BLB så gerne, at distriktsforbundene kopierede denne model,
men at det ikke er et krav.
JHF har dog besluttet, at man i 2021 ikke uddeler priser og
pokaler.
Beslutning:
▪ Bestyrelsen vedtog indstillingen
▪ FS laver en samlet opgørelse over hvilke priser m.v. der
uddeles i dansk håndbold

Punkt 5

Indstilling fra Dommerudvalget om landsdækkende
dommersamling for 2. divisionsdommere
Dommerudvalget havde fremsendt følgende indstilling:
Dommerudvalget ønsker hermed at ansøge bestyrelsen om
tillægsbevilling til budgettet til brug ved en landsdækkende
samling af dommerne i 2. division i forbindelse med opstarten til
den kommende sæson 2021-2022.
Dommerudvalget har i arbejdet med at skabe fællesskab både
på og uden for banen, drøftet en række muligheder. Med Covid19 og deraf følgende begrænsninger, har udvalget erkendt, at
også dommerne bliver ramt af samme mangel på socialisering
m.m. ligesom spillerne og trænerne bliver og er blevet det.
Denne konstatering har blot forstærket ønsket om at igangsætte
initiativer for at styrke fællesskabet blandt dommerne.
Derfor har udvalget et stort ønsket om at samle alle dommere
fra 2. division i hele Danmark til et fælles opstartsmøde. Vi
forventer at kunne få følgende udbytte af en sådan samling:
Samhørighed og forlængelse af det gode samarbejde
mellem Styregruppe Vest og HRØ
Alle får samme informationer, retningslinjer og
regelgennemgang
Der kan udveksles erfaringer på tværs til gavn for alle
Gruppen oplever et større fællesskab

-

Mulighed for både faglig og social udvikling
Motivation og gejst til opstart af den nye sæson

Selve lokaliteten er ikke endelig besluttet, men bliver vest for
Storebælt. Et sådan tiltag kræver imidlertid mere økonomi end
udvalget p.t. råder over. Derfor ansøges bestyrelsen om et
tilskud på nævnte beløb til arrangementet.
Dommerudvalget vil fremadrettet arbejde for en varig løsning af
finansieringen af samlingen, såfremt det bliver den forventede
succes.”
ANI uddybede indstillingen, der omfatter ca. 65 dommere.
Beslutning:
• Bestyrelsen godkendte indstillingen
• Der skal laves en evaluering til bestyrelsen af
dommersamlingen
• Fremover må vest og øst selv finansiere en evt.
fælles dommersamling.
Sager til drøftelse/orientering
Punkt 6

Referater (bilag)
a. TU møder 23. februar og 23. marts
b. BRUD 24. februar
c. UU 3. marts
d. AU 25. februar
e. EU 2. marts
Der var ingen bemærkninger til referaterne.

Punkt 7

Orientering om DIF-strategiaftale 2022-2025
Følgende orientering var fremsendt til bestyrelsen:
Der skal for perioden 2022-2025 indgås en ny aftale for de
fireårige strategiaftaler mellem DIF og specialforbundene.
Denne proces blev igangsat i august 2020 og i processen med
udarbejdelse af ny aftale har DHF administration primært ved
udviklingsafdeling – konsulenter og kontoret, samt BRUD v/
Betina Lyng Bjerre – herunder faggrupper og udvalg – været
involveret løbende i processen. Der er vedlagt en oversigt over
forløbet som det har tegnet sig fra august 2020 og frem til
aflevering af endelig aftale 1. maj 2021 (bilag 1). Den nye aftale
er delt op i 5 spor:
• SPOR 1: Flere børn i håndbold o Fortsat udbredelse, afvikling,
evaluering og kvalitetssikring af eksisterende koncepter
o Styrkelse af foreningerne i modtagelsesprocessen af nye
børn i alle børneårene (2-13 år) o Kompetenceløft og
uddannelse af pædagoger, lærere og studerende (mere

håndbold i skolen) o Inklusion af børn i håndboldklubberne i
samarbejde med Get2Sport
• SPOR 2: Flere unge i udviklende og rummelig håndboldsport
o Aktivitets- og kampprodukt til at booste medlemstallet
(øget vidensgrundlag om kamp- og turneringsprodukt, fleksible
spilformer (f.eks. Five-a-side og beach handball) – fokus på genog nyrekruttering
o Klub- og træningsmiljø
o Fra ungdomsspiller til foreningsmenneske
• SPOR 3: Flere voksne i håndbolden o Kampprodukt (er)
(behovs- og motivationsanalyse, test af supplerende kamptilbud,
test af fleksibilitet i kampprodukt i breddehåndbolden
o Træningsmiljø (behovs- og motivationsanalyse)
• SPOR 4: Håndbold i stærke og udviklende foreningsmiljøer
o Uddannelse med fokus på/af foreningsledere
o Foreningsbaserede udviklingsforløb o Foreningernes
rammebetingelser – hvad tilbyder DHF centralt og decentralt –
behovs- og motivationsanalyse – et forbund som tager afsæt i
foreningernes behov
• SPOR 5: Øget international indflydelse
o Positionere DHF yderligere internationalt
De 5 spor, som den nye aftale tager afsæt i følgende: Økonomi i
aftalen: ”Dansk Håndbold Forbund kan på den baggrund derfor
forvente at få en strategistøtte der er på niveau med det, som
forbundet modtager i dag.” Økonomi i nuværende aftale er kr.
4.057.000 = Strategisk aftale med DIF gældende for 2022-2025
5 strategiske spor med udvalgte indsatser. Forretningsstrategi
for Dansk Håndbold Forbund 2025 ”Særlige” ønsker fra DIF om
hvad DHF gerne må løfte Delstrategier DHF for børn, unge,
voksne, forening, uddannelse mm Erfaring og viden fra
indeværende strategiperiode ift. hvad der virker nationalt og
lokalt og hvilke uopdyrkede potentialer der ift. rekruttering,
fastholdelse og udvikling
VIGTIGT at huske på at DIF-aftalen ikke rummer alt det vi laver
MOC og BLB uddybede orienteringen.
Punkt 8

Orientering fra:
a. Formand
Arbejder med EM 2026 og 2028.
Der kigges også på hvor VM 2023 og 2025 kampe skal
afvikles

EHF- kongres afholdes i den næstfølgende weekend. Kun
valget af Henrik La Cour er sikkert.
Udvalget for professionel håndbold har drøftet reduktion af
Kvindeligaen. I stedet for en reduktion vil udvalget
koncentrere sig om fremtidens krav til eliteklubber og
dermed en øget professionalitet.
b. Administration
MOC nævnte, at han har trukket sig fra forhandlingsgruppen
i Handball Forum Europe i EHF, idet han jo selv er i spil og
skal have 2/3 af stemmerne for at blive valgt ind. Der
arbejdes i stedet på at få valgt folk ind på strategiske poster.
Beachlandsholdene skal også leve op til de gældende
Corona restriktioner, hvilket er meddelt dem. Spillerne til
disse hold kommer bl.a. fra Liga og 1. division, hvor der i
forvejen er et Corona setup. MOC deltager i et møde med
beach landstrænerne.
MOC foreslog, at DHF’s forretningsstrategi bør revideres,
idet den jo bl.a. indeholder ønskede medlemstal. I disse
Corona tider står vi et andet sted end da vi lavede denne.
BLB bakkede dette forslag op, for også derved at sikre totalt
ejerskab i bestyrelsen.
MOC tilkendegav, at administrationen kommer med et
oplæg.
Ledergruppen har drøftet mulighederne for at
distriktsforbund og DHF kan låne penge af hinanden. Per
Lauritsen har foreslået, at vore love tilføjes muligheden for
dette.
ANI bakkede op om forslaget til at ændre lovene på dette
punkt.
Det er sandsynligt, at DHF også i den kommende periode
har en repræsentation i DIF’s udviklingsudvalg. Dog er det
ikke konformeret endeligt.
c. Divisionsforeningen Håndbold
Intet.
d. Håndboldspillerforeningen
MSH omtalte konkursen i Århus Håndbold. Han citerede fra
et par pressemeddelelser. Det var hans opfattelse, at dette
tilfælde er det mest uetiske, som vi har oplevet i mange år.
Han orienterede nærmere om spillernes oplevelse i
forbindelse hermed.

Punkt 9

Evt.
Arrangementsudvalget ønsker at få besat den ledige plads.
Udvalget har derfor lavet en aftale med Anette Vittrup, der
ønskes indsat allerede nu.
Der var ingen bemærkninger til dette, hvorfor Anette Vittrup
formelt indtræder i AU pr. d.d.
PB orienterede bestyrelsen om at der kommer et forslag på
næste bestyrelsesmøde om flytning af DHF’s
repræsentantskabsmøde til en endnu ukendt dato sidst i august
måned.
BLB opfordrede den professionelle del af håndbolden at bakke
op om de aktiviteter, der er iværksat for at booste håndbolden.
Der postes en del materiale om den gode opstart. Materialet må
meget gerne deles i ligaklubberne, ligesom det ville være dejligt,
hvis nogle af de profilerede spillere kunne stå frem og bakke
budskaberne op.
KJ tager dette med tilbage til klubberne.

FS

