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Der var fremmødt 34 foreninger til mødet. 

Der blev budt velkommen ved formand Mogens Mulle Johansen (MMJ) til de fremmødte gæster, 

repræsentanter fra foreninger, guldnåleindehavere, bestyrelses- og udvalgsmedlemmer. 

Valg af dirigent. 

Mogens Mulle Johansen foreslog på bestyrelsens vegne Kurt Habekost. Han blev valgt og 

konstaterede, at mødet var rettidigt indkaldt – ingen havde indsigelser. 

Det blev konstateret, at der var fremmødt 34 foreninger, hvilket gav 102 stemmer + bestyrelsens 6 

stemmer gav i alt 108 stemmer. Bestyrelsen bestod kun af 6 repræsentanter denne aften. Der var 

afbud fra Peder Rasmussen. 

 Da der ikke var nogle forlag til ændringer af FHF’s love, hvor der kræves 2/3 flertal, var det ikke 

nødvendigt, at orientere om, hvor mange stemmer dette havde krævet. 

Som stemmetællere blev følgende udpeget: 

Henrik Nielsen, Otterup HK 

Trine Jensen, Østfyn 

Finn Møller, Søndersø 

Herefter suspenderede Kurt Habekost mødet, og gav ordet til Mogens Mulle Johansen. MMJ 

foretog herefter overrækkelse af FHF’s guldnål til Næstformand Finn Toftegaard. MMJ begrunde 

bl.a. tildelingen med, at Finn Toftegaard i mange år, havde været aktiv i både FHF og DHF. Han 

betegnede ham som en ildsjæl, der brændte for det han lavede. 

 

Henny Elvira Jeppesen født Knudsens Fond. 

Bestyrelsesmedlem i Fonden Kirsten Lohmann indtog herefter talerstolen og uddelte penge fra 

fonden til 3 foreninger. Krogsbølle fik 10.000 – TPI fik 5.000 – FHF fik 15.000. 

Alle 3 foreninger ville gøre noget ekstra for at fremme kvindehåndbolden på Fyn.  

Kirsten opfordrede foreninger til at søge ved næste uddeling. Sidste frist for ansøgning er den 1. 

oktober 2013. 

Årets Børnehåndboldforening 

Formanden for Børne- og Ungdomsudvalget Anne Kruse skulle herefter overrække prisen til årets 

børnehåndbold forening. Valget var i år faldet på Korup. Anne begrundede valget og Korup fik 

overrakt beviset samt et gavekort til Tress. 

Mødet blev genoptaget kl. 19,15. 
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Beretninger. 

Formanden. 

Formand Mogens Mulle Johansen supplerede sin skriftlige beretning med bl.a. en snak omkring de 

faldende medlemstal i dansk håndbold. FHF lå på niveau med 2012. Ligeledes kommenterede 

MMJ den nye struktur i dansk håndbold, hvor vi starter senere og slutter omkring påske. MMJ 

fortalte forsamlingen, at FHF havde nedsat et fairplayudvalg, der i løbet af foråret vil udarbejde et 

projekt omkring fairplay i de fynske foreninger. Dette skal løbe i næste sæson. Der vil både blive 

inddraget dommere, foreninger og andre interessenter. MMJ kunne også fortælle om DHF’s 

breddeudvalg, der arbejdede med at knække kurven for medlemsflugten fra håndbolden. 

Børne- og Ungdomsudvalget. 

Formanden for Børne- og Ungdomsudvalget Anne Kruse supplerede sin skriftlige beretning med at 

BUU i øjeblikket arbejder med at revidere reglerne for U-6 og U-8. Hun kunne bl.a. løfte sløret for, 

at man i næstesæson kunne tilmelde sig i alle aldersgrupper fra U-5 til U-8. (U-5, U-6, U-7 samt U-

8). Antallet af spillere ville også blive beskåret med 1, således at man nu vil spille 3+1 i stedet for 

4+1. Slutteligt orienterede Anne om, at man i U-5 og U-6 ville spille med streetbolde. 

Uddannelse- ogTalentcenterudvalget. 

Intet. 

Turneringsudvalget. 

Formanden for Turneringsudvalget Bjarne Knudsen supplerede sin skriftlige beretning med lidt 

omkring dispensationer. Der var nedgang i dispensationsansøgningerne, hvilket TU mente var en 

positiv udvikling. Bjarne orienterede også om den nye struktur samt omkring de niveaustævner 

der afholdes både i samarbejde med HRØ samt lokalt hos FHF. De lokale niveaustævner er et gratis 

tilbud til foreningerne. Niveaustævnerne sammen med HRØ kræver en betaling. 

Dommerudvalget. 

Formanden for Dommerudvalget Per Rasmussen supplerede sin skriftlige beretning med et 

spørgsmål til de fremmødte foreninger. Dommerudvalget havde et ønske om, at påsætte 

dommere i kampe i Herre serie 4 samt i Old Boys rækkerne. Per spurgte til, hvad foreningerne 

sagde til, at FHF påsatte dommere med den udgift dette ville medføre. Ingen sagde noget negativt 

til dette. Per opfordrede foreninger, der sendte folk på regelkursus, til at følge op på disse 

dommere. Det er vigtigt, at de får nogle døm-selv-kampe i foreningen. 
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Kommentarer til beretninger. 

Der var en rigtig god debat omkring nogle af de mundtlige beretninger. Der blev her debatteret 

godt og konstruktivt omkring boldstørrelse i U-14 piger. Her mente en del af de fremmødte, at det 

kunne være gavnligt, at man kiggede på en mindre boldstørrelse. Bjarne Knudsen og Mogens 

Mulle Johansen foreslog debattørerne, at de skulle komme med et forslag til FHF omkring dette, så 

skulle FHF nok bære dette videre og arbejde for det i DHF. 

Der var også en god debat omkring de kommende niveaustævner. Der var lidt nervøsitet hos nogle 

foreninger omkring den kommission, der skulle udvælge holdene til eliterækkerne. Bjarne 

Knudsen kunne berolige de fremmødte med, at der var udvalgt gode og kompetente folk til denne 

kommission. 

Der var en enkelt forening, der havde kommentarer til, hvorfor man havde flyttet U-10 FM fra 

fredag aften.  

Omkring påsætning af dommere i Herre Serie 4 og Old Boys, var der den kommentar fra en enkelt 

forening, at det kunne man bakke helt og fuldt op omkring. 

En forening savnede en køreplan fra dommerudvalget omkring, hvad der skulle ske med folk, der 

havde været på regelkursus. Per Rasmussen lovede at se på dette. 

Der var en forespørgsel omkring priserne på aktiviteter for børn og unge. Anne Kruse svarede her, 

at det var besluttet i Bestyrelsen, at alle aktiviteter som udgangspunkt skulle være en 0 forretning 

for FHF. 

Debatten sluttede med, at Næstformand Finn Toftegaard fortalte om arbejdet i den 

arbejdsgruppe, der er nedsat af breddeudvalget. Denne gruppe skal udarbejde en politisk strategi 

for bredden. Denne strategi skal knække kurven for medlemsflugten. 

Finn Toftegaard oplyste til de tilstedeværende foreninger, at der den 10. juni 2013 ville blive 

afholdt et foreningsmøde omkring emnet knæk kurven, hvordan gør vi det? 

Finn opfordrede alle foreninger til at møde frem, og deltage i debatten denne dag, det gavner en 

fælles sag. Mødet afholdes på FHF. 

Efter endt debat lagde dirigenten beretninger ud til godkendelse. Disse blev godkendt. 

Kl. 20.35 dikterede dirigenten pause. 

Kl. 20.55 blev mødet genoptaget. 
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Økonomi 

Økonomiansvarlig Carsten Madsen, fremlagde regnskabet i hovedtal. Regnskab blev godkendt. 

Ligeledes gennemgik Carsten Madsen budget for 2013. 

Der var enkelt kommentarer til regnskabet. Spørgestillerne fik svar på deres spørgsmål af Carsten 

Madsen. 

Forslag. 

Der var ingen forslag, hvorfor man gik direkte til valgene. 
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Valg 

UDVALG NAVN Status 

 

Forretningsudvalget 

  

Økonomiansvarlig Carsten Madsen Genvalgt 

Næstformand Finn Toftegaard Genvalgt 

 

Bestyrelsen 

  

Uddannelse- og Talentcenterudvalget Peder Rasmussen Genvalgt 

Dommerudvalget Per Rasmussen Genvalgt 

 

Udvalgsmedlemmer 

  

Børne- og Ungdomsudvalget June Kristoffersen Ønskede ikke genvalg 

 Martin Poulsen Udtrådt i utide 

 Mette Lundorff Ønskede ikke genvalg 

 Bjarne Petersen Valgt for 2 år 

 Trine Wenholt Valgt for 2 år 

 Oliver Marinussen Valgt for 1 år 

   

Uddannelses- og Talentcenterudvalget Claus Schultz Udtrådt 

 Peter Ipsen Genvalgt 

 Joakim Pedersen Valgt for 2 år 

   

Turneringsudvalget John Kruse Genvalgt* 

 Allan Thomsen Udtræder i utide 
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 Brian Friis Valgt for 1 år* 

 Ninna Hansen Valgt for 2 år.* 

   

Dommerudvalget Gabriel Mechali Genvalgt 

 Ulrik Andreasen Valgt for 2 år 

 Mogens Hartmann Udtrådt i året 

   

 

Amatør- og Ordensudvalget   

   

A&O medlem Niels Grønnemose Ønskede ikke genvalg 

A&O medlem Jørn Hestelund Valgt for 2 år 

A&O-suppleant Vakant  

 

Revisorer  

    

Revisor Allan Lund Genvalgt 

Revisor Kurt Poulsen Genvalgt 

Revisorsuppleant Jørn Hestelund Genvalgt 

 

* 

Der blev kampvalg til posterne i Turneringsudvalget. 

På valg var følgende: 

John Kruse 

Brian Friis 

FHF opstillede Per Wenholt 

BR 66 foreslog Ninna Hansen 
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Der blev stemt således. 

John Kruse fik 81 stemmer 

Ninna Hansen fik 70 stemmer 

Brian Friis fik 66 stemmer 

Per Wenholt fik 41 stemmer 

Der blev afleveret 105 stemmesedler heraf var 3 blanke samt 4 ugyldige.  

Der var under afstemningen mulighed for at skrive 1, 2 eller 3 navne. 

Afstemningen betød, at Per Wenholt ikke kom i Turneringsudvalget. 
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Eventuelt. 

Årets dommer- og talentdommerpar 

Per Rasmussen overrakte gaver til følgende dommere 

Årets breddedommere – Peter Hansen og Dino Smajlovic 

Ligeledes hædrede Per Rasmussen 4 forældre, der i årets løb, havde fulgt deres børns karriere 

inden for dommergerningen. De havde kørt for dem i hele sæsonen. Per takkede for deres støtte 

og uddelte gaver til de 4 forældre. 

Slutteligt hædrede Per Rasmussen som en undtagelse en afgående dommer. Denne undtagelse 

mente Per Rasmussen var på sin plads. Ole Dahl stoppede som dommer efter 50 års virke. Per 

takkede Ole for sit store engagement inden for dommerverdenen i gennem alle årene. 

Pokaluddeling 

Bjarne Knudsen uddelte de pokaler, det ikke var lykkedes at komme af med ved 

turneringsafslutningen. 

Konsulentens reklameblok 

Konsulent Brian Nielsen orienterede forsamlingen omkring de forsikringer, som foreningerne 

allerede havde gennem DHF/DIF. 

Ligeledes hædrede han DSIO og Strib, der begge inden for et halvt år, hvor de havde udbudt 

håndboldfitness, nåede op over 30 deltagere. Dette blev belønnet med en check på 4.000 kr. fra 

DHF. 

Takketaler 

Finn Toftegaard takkede for tildelingen af FHF’s guldnål. 

Slut 

Dirigenten lukkede officielt repræsentantskabsmødet, hvorefter Mogens Mulle Johansen takkede 

dirigenten for godt arbejde og bad forsamlingen udbringe et trefoldigt leve for Fyns Håndbold 

Forbund. 

 

 

Referent: 

Claus Gramm Pedersen 

Kontorleder FHF 


