Brøndby den 25. oktober 2018

Referat af møde nr. 1 2018-2019 i Udvalget for Professionel
Håndbold, torsdag d. 27. september 2018, kl. 13.00-16.00 i Vibocold
Arena, Red Office Lounge, Tingvej 5, 8800 Viborg
Deltagere: Per Bertelsen (PB), Jan Kampman (JK), Mogens Mulle Johansen
(MMJ), Henrik Dahl (HD), Poul Madsbjerg (PM), Kasper Jørgensen(KJ),
Thomas Christensen (TC), Morten Stig Christensen (MOC) og Frank Smith
(FS).

Dagsorden
PB bød særligt velkommen til Henrik Dahl som nyt medlem.
Sager til beslutning
Punkt 1

Underskrift af referat fra møde 5 d. 8. maj 2018
Referatet blev underskrevet.

Punkt 2

Drøftelse og beslutning om antallet af observatører til
semi- og finalekampe
Der var enighed om at det var hensigtsmæssigt med 2
observatører til disse kampe.
Beslutning:
•
Der påsættes to observatører til semi- og finaler
samt Final4 i Santander Cup.
•
FS orienterer Elitedommerudvalget

Punkt 3

Indstilling om tilskud til Red Button
Håndboldspillerforeningen har ansøgt om tilskud på 50 t. kr. i
2018 og i 2019 som kørselsgodtgørelse til udbredelse af
projekt Red Button.
MOC anbefalede, at man i fællesskab går ind i projektet, idet
dette jo er et generelt problem, hvor vi skal sørge for at gøre
alt for at søge at forebygge og oplyse.
KJ var af samme opfattelse, at alle parter har et ansvar. Og at
alle må deltage i finansieringen.
Beslutning:
• Det ansøgte beløb bevilges. DHF og DF-H deler
udgiften ligeligt.
• Der bør laves en fælles pressemeddelelse mellem
DHF, DF-H og HSF.

Punkt 4

Ligareglement – fortolkningskompetence (administration
contra observatører og dommere)
PM anførte en problemstilling fra de tekniske møder. Nogle
observatører omtaler DHF’s valg af trøjefarver i mindre pæne
vendinger.
Sommetider omgøres DHF’s beslutninger af observatørerne.
Der var enighed om at de trufne afgørelser skal efterleves,
ligesom der fra DF-H er fuld opbakning til DHF herom.
Ordningen er indført for at lette arbejdsgangen på det tekniske
møde, hvilket er sket. Også selvom der kan være enkelte
klubber, der gerne vil spille i en anden trøje end den
besluttede.
PM anbefalede, at PB tager en snak med Bjarne Munk
Jensen om problemstillingen.
Beslutning:
•
PB kontakter Bjarne Munk Jensen

Punkt 5

Patientsikkerheds udvikling
Det blev kort drøftet, hvorvidt der kunne gøres en fælles
indsats på dette område. Eksempelvis at fremsende DIF’s
guidelines til klubberne.
Der er formentlig meget forskellige ansættelsesformer for
fysioterapeuterne i de enkelte klubber.
Beslutning:
•

Punkt 6

DF-H udsender til eliteklubber, mens DHF internt
undersøger mulighederne for en udmelding til
breddeklubber.

GDPR – fælles indsats i DIF- regi
Kan DIF tage teten og komme med en fælles udmelding
om nogle retningslinjer?
Der er meget stor usikkerhed hos klubberne om
hvorledes GDPR påvirker deres handlemåde og
muligheder i hverdagen.
MOC foreslog et fællesmøde med divisionsforeningerne
fodbold og håndbold, DIF samt DBU og DHF og evt.
badminton og ishockey om dette emne.

Beslutning:
•
MOC tager kontakt til jurist i DIF, Jan Larsen,
med henblik på at forsøge et initiativ til et fælles
møde.

Punkt 7

Behandlingstid for kontraktregistrering
Nogle klubber (GOG, Aalborg og Skjern) har bedt DF-H om at
nævne, at man finder, at behandlingstiden for
kontraktbehandling i den seneste tid har været noget længere
end aftalt.
Beslutning:
•
DHF undersøger sagen nærmere.

Sager til orientering/drøftelse
Punkt 8

Status på automatisk Team Time Out system
TC har opgaven med at undersøge sagen nærmere hos
forskellige leverandører med priser m.v.
Både DHF og DF-H er enige om at det er hensigten, at
systemet indføres i Ligaen i den kommende sæson.
Punktet tages på dagsordenen på det følgende møde som et
beslutningspunkt.

Punkt 9

Fælles målsætning til UFPH for DHF og DF-H
KJ spurgte om UFPH i dag er landet, hvor det var tiltænkt ved
etableringen i 2006.
Klubberne finder, at der mangler gennemsigtighed i
beslutningerne i udvalget.
Ifølge klubberne udfører udvalget for megen sagsbehandling
og for få strategiske tanker om elitehåndbolden.
Der skal ligge større beslutningskompetence om økonomien i
udvalget.
Der skal være en debat om organiseringen af elitehåndbold i
Danmark.
DF-H ønsker som et udgangspunkt ikke at elitehåndbolden
organiseres uden for DHF, men man nødes nogle gange med
udfordring af klubberne på dette punkt.
PB nævnte, at DHF’s bestyrelse har truffet beslutning om at
budgettet hører under DHF og at man ikke ønsker at tillægge
PROF. udvalget den økonomiske beslutningskompetence.
Han foreslog, at udvalget afsætter en dag til at drøfte fælles
målsætninger og ejerskab m.v.

PM bakkede dette forslag op. Klubberne har rejst spørgsmålet
om hvordan samarbejdet stadigt og fremadrettet kan udvikles.
Klubberne ønsker også at vide, hvad DHF vil med
klubhåndbolden.
MMJ var af den opfattelse, at man skal have redefineret, hvad
der er elite og hvad der er bredde. At man måske også skal
have U-ligaerne organiseret under PROF. Udvalget.
MOC medgav, at vi har en lang række fælles interesser, at
dette alt sammen påvirker den samlede forretning. Vi har også
samfundsinteresser at varetage, hvor både DHF og DF-H bør
spille ind.
Ligalicensen var et meget stort område, hvor klubberne skød
det ned på grund af nogle små detaljer. Han fandt, at det er
ganske fattigt, at man i et land som Danmark ikke har et
licenssystem.
Der er et kommercielt samarbejde på en række områder.
Alt sammen emner, der kunne indgå i en strategi snak.
KJ nævnte, at der synes at være nye vinde fra klubberne
omkring krav, som de skal opfylde. Altså i retning af en
ligalicens.
PB påtog sig opgaven med at få arrangeret et heldags møde i
løbet af efteråret 2018. Der skal formentlig være nogle indlæg
udefra.

Punkt 10

Eliteregnskab/budget
Behandlet under punkt 9.

Punkt 11

Meddelelser
a. Formand
PB og MOC har deltaget i et møde i DBU med DIF en
række andre specialforbund med temaet good
governance. DHF vil også have kigget på dette med
henblik på at få ændret en række ting.
Der er DIF budgetmøde i den kommende weekend, hvor
DHF som vanligt er repræsenteret med en række
politikere. Støttestrukturen er blevet omlagt, hvilket har
været en lang og lidt svær proces.
b.

Divisionsforeningen
DF’s bestyrelse er ny sammensat. Har givet anledning til
mange gode strategi snakke. Starter en ny omgang
lederuddannelse op.

Har udviklet et eliteklubudviklingsprogram, som nu er
tilbudt klubberne. Rulles ud over 3 vinteraftener. Primære
mål er 1. divisionsklubberne.
Har evalueret Dansk Håndbold Award. Gode
tilbagemeldinger. Der er kigget på en dato i juni 2019. Alle
er positive overfor forsættelsen.
Spillested for damernes Final4 meldes ud førstkommende
mandag.
c.

Administrationen
FS nævnte, at den ændrede måde at færdiggøre
kamprapporten inden kampen er forløbet fint. Enkelte
udfordringer i første runde blev løst ved en efterfølgende
dialog.
MOC skal deltage i møde i Nations Board i nær fremtid.

Punkt 12

To-do listen
Intet nyt.

Punkt 13

Evt.
KJ spurgte om der er nyt om CL-struktur.
JK nævnte, at der ikke foreligger nyt. Økonomien er en
væsentlig faktor i strukturen.

FS

Referatet godkendt:
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_________________
Jan Kampman

