Brøndby d. 20. april 2018

Referat af bestyrelsesmøde nr. 10 2017-2018
Tirsdag d. 17. april 2018, kl. 17.30 på DHF’s kontor, Brøndby Stadion
13, 2605 Brøndby
Deltagere: Per Bertelsen (PB), Allan Enevoldsen (AE), Anker Nielsen (ANI), Jan
Kampman (JK), Betina Lyng Bjerre (BLB), Ove Leegaard (OL), Kent Nicolajsen
(KN), Mogens Mulle Johansen (MMJ), Birger Dahl (BD), Michael Svendsen (MS),
Michael Sahl-Hansen (MSH), Morten Stig Christensen (MOC), Henrik M.
Jacobsen (HMJ) og Frank Smith (FS)
Afbud fra Jens Christensen

Dagsorden
Sager til beslutning:
Punkt 1

Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 9 samt møde
mellem bestyrelse og udvalgsformænd
Der var ingen bemærkninger til referaterne.
Beslutning:
• Referaterne godkendt.

Punkt 2

Dommerudvalget – konstituering af formand
PB gav et kort referat af mødet mellem formandskabet og
dommerudvalgets resterende medlemmer
Formandskabet indstillede til bestyrelsen, at Jørgen Svane
Sørensen konstitueres som formand frem til
repræsentantskabsmødet.
Formandsmandskabet har anmodet Jørgen Svane Sørensen
om at fralægge sig de mange andre håndbold relaterede
opgaver han har i JHF-regi for at kunne have resurser til at
varetage opgaven som formand for dommerudvalget.
Der var ligeledes enighed om at der fremsættes forslag til
udvidelse af udvalget med et medlem. Samt at udvalget indtil
repræsentantskabet kan supplere sig med en person.
Beslutning:
• Jørgen Svane Sørensen konstitueres som formand for
dommerudvalget og indstilles efterfølgende valgt på
Repræsentantskabsmøde 2018

•

Punkt 3

Dommerudvalget kan supplere sig, ligesom der på
Repræsentantskabsmøde 2018 fremsættes forslag om at
Dommerudvalget udvides med et medlem.

Forslag til ny IT-struktur – fortsat fra tidligere møder
JK nævnte, at han og HMJ havde modtaget melding om at en
ændring af strukturen ikke haster, hvilket betyder, at der ikke
kan nås at foretage ændringer i relation til det kommende rep.
møde.
At der skal arbejdes lidt mere i dybden med et forslag.
På den baggrund fortsætter strukturen uændret i den
kommende sæson.
KN fandt, at der var rigeligt med løse ender, samt at
distriktsforbundene ikke er helt klar på hvordan den rigtige
løsning er. Så der skal bruges mere tid på at kigge på hvad vi
skal bruge i fremtiden. KN fandt også at GDPR også som et nyt
element skal indtænkes i den kommende tid, når man tænker
IT-struktur.
KN fandt at der bør nedsættes et udvalg, hvor der tilknyttes
nogle eksperter.
JK og HMJ bemærkede, at de havde fået en opgave; at skabe
et oplæg til de organisatoriske rammer. Ikke at gå i dybden med
opbygningen af IT-strukturen.
BD foreslog, at der nedsættes en arbejdsgruppe med 2
personer fra hvert distriktsforbund/region samt 2 fra DHF, der
skal arbejde videre med sagen.
MOC fandt det vigtigt, at det bliver defineret, hvad vi kan og skal
levere til brugerne ude i landet. Samt at vi dernæst sikrer, at de
brugere (medarbejdere), der arbejder med systemerne også får
de rigtige og nødvendige værktøjer.
OL roste det foreliggende oplæg. Han fandt, at dette kan bruges
og at der blot bør træffes en beslutning om hvorvidt
kompetencen ligger politisk eller administrativt.
BD var meget betænkelig ved at det blev DHF’s bestyrelse, der
blev politisk ansvarlig for IT. Dette bør ligge i et udvalg.
JK fandt på baggrund af debatten, at kunne komme med et
fornyet oplæg, der dog alene gælder rammerne for arbejdet.
Men ikke for selve indholdet af dette arbejde. Dette må
defineres efterfølgende.

Efter en længere debat, traf bestyrelsen følgende

Beslutning:
• JK/HMJ udarbejder et forslag til kommissorium, der
forelægges bestyrelsen på det kommende
bestyrelsesmøde. Forslaget skal forinden forelægges
de 3 distriktsforbundsformænd. Sammen med forslaget
skal forelægges et forslag til bemanding af
arbejdsgruppen.
Punkt 4

Indstilling fra Beachudvalget – Turneringsregler
BLB rejste spørgsmålet om scoring via en piruette, hvilket ikke
fremgår af det forelagte turneringsreglement / propositioner.
Der var enighed om at dette skal afklares.
Det foreliggende regelsæt kunne dog godkendes med tilføjelse
af formulering om piruette.
Beslutning:
• Turneringsreglement og propositioner blev godkendt.
Godkendelsen var betinget af en endelig afklaring af
spørgsmålet om scoring via piruette.
• FS søger dette spørgsmål afklaret med
Beachhandballudvalget

Punkt 5

Årsregnskab og protokol til underskrift
ANI gennemgik protokollatet. Der er samlet set ingen
bemærkninger til procedurer m.v.
ANI fremhævede nogle få poster i årsregnskabet, der udviser et
overskud på 3.4 mio kr. Egenkapitalen er på 17.2 mio kr.
Beslutning:
• Bestyrelsen underskrev protokollat og årsregnskab.

Punkt 6

Ansøgning fra JHF, kreds 1
Bestyrelsen fandt ikke at kunne imødekomme ansøgningen om
midler til breddehåndbold, når dette sker i samarbejde med
Elitesport Aalborg. DHF’s midler kan alene anvendes til
breddearbejde.
ANI bemærkede, at der ikke foreligger oplysninger om hvad
kreds 1 selv lægger i projektet.
KN nævnte, at der er tale om håndbold i skolen. BLB fandt, at
DHF også har et lignende projekt om håndbold i skolen.
Beslutning
• Ansøgningen kan ikke imødekommes, da DHF i forvejen
har et tilsvarende projekt, samt at det foreliggende
projekt sker i samarbejde med Elitesport Aalborg.
• FS sender afslag til JHF, kreds 1

Sager til orientering /drøftelse
Punkt 7

Repræsentantskabsmøde 2018
Der var enighed om at der afholdes bestyrelsesmøde d. 11. juni
fra kl. 16-17, hvor materialet om ulige årgange skal drøftes og
besluttes- Materialet skal inden mødet være gennemgået og
behandlet af de tre distriktsforbund og BRUD
Endvidere enighed om at inviterer årets håndboldforening
FS efterspurgte indstillinger til DHF’s Rejselegat. OL oplyste, at
JHF fremsender en indstilling.
Rikke Nielsen deltager med indlæg på mødet.
FS gennemgik de foreliggende lovforslag, der skal fremsættes.
Efter repræsentantskabsmødet afholdes et kort
bestyrelsesmøde i den nye bestyrelse. Eneste punkt på
dagsordenen er udpegning af medlemmer til udvalg.

Punkt 8

Godkendelse af referater
a. ORKO 9. marts 2018
b. TU 13. marts 2018
Ingen bemærkninger.

Punkt 9

Orientering fra:
a. Formand
PB gav en orientering om Bo Spellerberg sagen.
I samme weekend afholdes DIF’s, HRØs, JHFs og FHF’s
repræsentantskabsmøder. PB nævnte, hvem der
repræsenterer DHF ved de enkelte møder.
Ved Håndboldaward d.4. juni, inviteres DHF’s bestyrelse
med påhæng. Invitation kommer i løbet af en uge.

b. Administrationen
MOC nævnte, at ansøgning og lobbyarbejde til EM 2022 og
2024 sammen med SUI er i fuld gang.
VM 2019 synes at være på plads i forhold til inspektionen.
Kravene fra IHF og EHF er stadigt stigende.
EURO kvalifikation for herrer – Færøerne må ikke afvikle
kampen mod Danmark på Færøerne, idet man ikke har nogen
form for rimelig halkapacitet. Færingerne vil evt. afvikle kampen

mod Danmark her i landet. DHF vil gerne hjælpe det færøske
forbund med at arrangere kampen.
Der tales med en hovedsponsor om en forlængelse. Denne
debat er meget positiv.
Persondataforordningen – der er nu udsendt en guideline til
distriktsforbund og region. I DHF tages der nu hul på at få
gennemført fornødne rettelser i systemerne.
Distrikter og region har selv ansvaret for at få gennemført
fornødne ændringer.
Der er ved at blive taget hul på en drøftelse af modernisering af
landsholdsaftalen.
Der er lavet en forlængelse med Sydbank på 3 år om
håndboldskolerne. MOC har en del mødeaktivitet i den
forbindelse.
HMJ nævnte, at ankesagen mod BET 25 nu er gennemført i
Landsretten. Dom afsiges d. 9. maj.
c. Divisionsforeningen
Intet
d. Håndboldspillerforeningen
MSH nævnte, at der er afholdt møde med DHFs sportschef om
mentale udfordringer af spillere.

Punkt 10

FS

Evt.
ANI oplyste, at der nu er afholdt det første møde vedr. fordeling
af midler til Konsulentordningen. Der skal dog afholdes
yderligere møder.
Alle ansættelser er nu formelt overført til DHF.
Feriepengeforpligtelserne bør dog også overføres til DHF. Dette
forhold skal dog følges nøje – og kan komme op på
Budgetmødet i efteråret 2018.

