
 

Brøndby d. 19. oktober 2021 
  
  

Referat af møde nr. 2 2021-2022 i Udvalget for Professionel 
Håndbold torsdag d. 7. oktober 2021, kl. 12.00 i Forum Horsens, 
Langemarksvej 53, 8700 Horsens 
 
Deltagere:  Morten Stig Christensen (MOC), Jan Kampman (JK), Lars Peter 
Hermansen (LPH), Mogens Mulle Johansen (MMJ), Kasper Jørgensen (KJ), Thomas 
Christensen (TC) og Frank Smith (FS).   
Afbud fra Jan Larsen og Henrik M. Jacobsen 
 

Dagsorden  
 
Sager til beslutning/drøftelse 
 

Punkt 1 Underskrift af referat fra møde 1 
 Referatet blev underskrevet. 
 

 
Punkt 2 Status på arbejdet med love og regler 
 Opfølgning på projektet.     
 FS oplyste, at det afgivne tilbud på lovarbejdet fastholdes og det 

er klargjort, at arbejdet omhandler DHF’s love, Ligareglement, 
Turneringsreglement og propositioner. 

  
 Prisen udgør 300 - 350 t. kr. + moms.  
 
 Til kickoffmødet deltager TC, FS. Endvidere inviteres DHF’s 

advokat, formænd for D- og A-instans samt en deltager (evt. 
Anne) fra HSF samt TU-formand Anders Fredsgaard. 

  
 MOC foreslog, at udgiften deles ligeligt.  
 
 Beslutning: 

•    Arbejdet sættes i gang nu 

•    Spørgsmålet om økonomien drøftes i baglandet og 
tages op igen 

 
  
 
Punkt 3 Kommende kickoff møde som start på fremtidens krav 

for eliteklubber samt turneringsstruktur, herunder 
nedsættelse af arbejdsgruppe. 

 
 Michael Kold fremlagde sine synspunkter og ideer til et 

kommende kickoff møde. 
 Indlægget blev drøftet. 
 Der var få tilretninger, som udvalget ønskede. 
 Prisen udgør 200-250 t. kr. såfremt Mikael Kold skulle 

gennemføre dette. 
 
  



 

 Beslutning: 

• Enighed om at Mikael Kold skal varetage opgaven 

• TC og FS drøfter tidslinjen (mest i forhold til 
potentielle turneringsændringer) og melder tilbage 
til Mikael Kold (sket 8. oktober). 

• Korrigeret oplæg fremsendes til udvalget 

• TC er projektets tovholder 
   
 
Punkt 4    Orientering 

a. Formand 
Drøftelse af Aalborgs deltagelse i IHF Super Globe og 
implikationen i forhold til ¼-finalen i Santander Cup. 
 
Stor ros til Divisionsforeningen for afholdt seminar. 

           
 

b. Administration 
FS: 
Nævnte, at der er 2 igangværende protest sager. 
Orienterede om at der planlægges en særlig kamp i 
Boxen i oktober måned 2022, der derfor skal håndlægges 
i forbindelse med planlægning af turnering 2022-2023. 

 
c. Divisionsforeningen 

Intet 
 
Punkt 5    Evt. 
    Intet.  
 
 
 
Referatet godkendt: 
 
      
Morten Stig Christensen Jan Kampman         Kasper Jørgensen       
 
 
     _________________ 
 Mogens Mulle J.              Lars Peter Hermansen     
 

 


