Den 17. maj 2018
Referat, DF‐H bestyrelsesmøde 17. maj 2018 ‐ ekstern
(Sted: Trinity, Fredericia)
Dagsorden:
1. Velkomst og godkendelse af referatet fra den 20. marts 2018
2. Budget for 2018/2019 – endelig godkendelse
3. Regnskab 2017/2018 – endelig godkendelse
4. Årsmøde 2018
a. Formandsvalg
b. Bestyrelsesmedlemmer/ kandidater
c. Deltagere repræsentantskabsmøde DHF
5. TV2 / Liga seminar / klubmøde / Reception
a. 7. og 8. juni
6. Final4 og Super Cup status
7. Udvalget for Professionel Håndbold (til drøftelse)
a. Orientering omkring mødet 8. maj
8. Dommerudvalgsmøde
a. Input til mødet senere den 17. maj – primært observatør problematik
9. DF‐H siden sidst (til orientering og debat)
a. Eventchef
b. Dansk Håndbold Award
c. Domicil
d. 1. div i fokus
10. DHF siden sidst (til orientering)
11. Eventuelt
Fremmødte: Jens Christensen (JCh), Thomas Christensen (TC), Poul Madsbjerg (PM), Bo
Tranberg (BT), Kasper Jørgensen (KJ), Lars Buhl (LB), Janni Møller Thomsen (JMT), Simon
Lindhardt (SL), Kent Ankersen (KA)
Afbud: Ingen
Referent: Dorthe Ottesen

Ad 1
Velkomst og godkendelse af referat fra den 20. marts 2018
Jens Christensen bød velkommen og referatet fra den 20. marts 2018 blev godkendt og
underskrevet.
TC fortalte kort om damemødet den 10. april, hvor der havde været en god dialog, og hvor
både klubber og DHF virkede langt mere forberedte. Den 16. maj mødtes Thomas Hylle, Jakob
Mølgaard Christensen, TC sammen med Norge, hvor de drøftede de samme udfordringer
omkring samlinger med kort varsel og uden for de normale internationale terminer.
Ad 2
Budget for 2018/2019 – endelig godkendelse
TC modtog 16. maj på mail fra Lagardére en opsigelse af 888 sponsoratet fra 30. juni 2018. TC,
JCh og LB har ellers været til et møde i Tyskland i december sammen med Steen Leth‐Jørgensen
og Karsten Mahlmann, hvor de bekræftede, at en opsigelse skulle være i hænde inden
udgangen af december måned.
Det blev besluttet, at der skal indkaldes til møde mellem Divisionsforeningen, Advokat Peter
Stanstrup og Mahlmann.
Beslutning: Budget godkendt.
Kommunikation: TC laver skriv til klubber ang. status om aftalen med Lagardére.
Ad 3
Regnskab 2017/2018 – endelig godkendelse
Bestyrelsen godkendte regnskabet uden kommentarer.

Beslutning: Regnskabet blev godkendt.
Kommunikation: Præsenteres på årsmødet.

Ad 4
Årsmøde 2018
a. Formandsvalg
b. Bestyrelsesmedlemmer/ kandidater
c. Deltagere repræsentantskabsmøde DHF
JCh stopper arbejdet i bestyrelsen ved næste årsmøde og indstiller Kasper Jørgensen som
kandidat til ny formand.
Bo Tranberg har mistet sin valgbarhed til bestyrelsen, men vil gerne fortsat være med og da
Kasper har 1 år tilbage, skal der vælges 2 medlemmer for 1 år.
Derudover er Poul Madsbjerg, Lars Buhl og Simon Lindhardt på valg for 2 år. SL har valgt at
trække sig.
Mulige kandidater til bestyrelsen:
Lars Buhl ønsker genvalg
Bo Tranberg vil gerne fortsat være med enten som bestyrelsesmedlem eller som suppleant
Poul Madsbjerg ønsker genvalg og har opbakning fra Aalborg Håndbold, Bjerringbro‐Silkeborg
og Randers
Kent Ankersen ønsker at stille op som suppleant
Henrik Dudek
Fredericia Håndbold indstiller Thomas Larsen
Viborg HK indstiller Henrik Dahl
Bestyrelsen fremlagde et par emner som årets leder, og besluttede at overlade det til
formandskabet. Årets leder bliver kåret på Dansk Håndbold Award.
Deltagere til repræsentantskabsmøde i DHF den 11. juni findes på årsmødet. Vi kan stille med
en formand og 7 deltagere (indtil videre deltager JCh, DO, BT, LB).
Beslutning:
Kommunikation: Det meldes ud til klubberne, at bestyrelsen indstiller Kasper Jørgensen som
formand til årsmødet.

Ad 5
TV2 / Liga seminar / klubmøde / Reception
Bestyrelsen vil gerne indstille en ændring til LR §34 stk. d – hjemmebane fordel – ændres til, at
det er vinderen af slutspilspuljerne, som har hjemmebanefordel. Tages med på årsmødet den 7.
juni 2018.
TV2 seminar
TC har sammen med TV2 to emner på dagsorden: Fælles branding primært ud fra den vinkel, at
vi er på tv hver dag, og hvad er værdien af det, og hvornår kan man sige nej til en kamp på tv.
Der er virkelige gode seertal på TV2Sport i denne sæson.
Anden del bliver, hvordan vi kan optimere værdien ved hjælp af æstetik på trøjer og i hallerne.
Beslutning: TC og John Jäger laver programmet færdig.
Kommunikation: Dette udsendes til klubbernes sammen med regnskaber, beretning m.m. ca. 1
uge før årsmødet.
Ad 6
Final4 og Super Cup status
Final4 Damer bliver spillet hos en af de 4 deltagende klubber.
Omkring Final4 Herrer arbejdes der stadig med at lave en rammeaftale færdig med Herning
Kommune og MCH/ Boxen.
På sidste bestyrelsesmøde fortalte TC, at Fredericia Håndbold var blevet spurgt om afholdelse
af Super Cup. Men de tør ikke sige ja i forhold til den byggeplan de har. I stedet er det blevet
Skanderborg. Endelig aftale er ikke lavet endnu.
Beslutning: TC og JCh arbejder videre med rammeaftalen i Herning/Boxen.
Kommunikation: Der meldes endelig og samlet ud, når alle aftaler er på plads.

Ad 7
Udvalget for Professionel Håndbold (til drøftelse)
a. Orientering omkring mødet 8. maj
Der har været lidt uenigheder omkring referater fra Prof. møderne, som skal afspejle drøftelser
og konklusioner, som har været til møderne. Dvs. politiske holdninger skal med i referatet.
Per Bertelsen ønsker, at observatørerne skal stige i løn fra 800 kr. til 1.200 kr. Men denne
beslutning hører ikke til i Prof. Udvalget men i dommerforhandlingsudvalget. Observatørerne
har fået flere arbejdsopgaver pga. 7 mod 6 reglen, Dartfish og kodeksreglen er kommet. Det er
kun et år siden, at der blev lavet den 4 årig dommeraftale, og der var der ingen ønsker om, at
observatørerne skulle stige.
Jan Kampman deltager i mødet, som er efter bestyrelsesmødet i dag. Øvrige deltagere er Bjarne
Munk, KJ, PM og TC.
Beslutning:
Kommunikation:
Ad 8
Dommerudvalgsmøde
a. Input til mødet senere den 17. maj – primært observatør problematik
TC tager med på mødet om det er rigtig, at der er 2 observatører fra semifinalerne. Det er kun
fra finalerne, der er 2 observatører ifølge reglerne.
Ad 9
DF‐H siden sidst
a. Eventchef
b. Dansk Håndbold Award
c. Domicil
d. 1. division i fokus

Der er ansat eventchef per 1. august, hvilket offentliggøres på årsmødet. Det har været en god
og spændende proces med mange kvalificerede ansøgere.
DHA kæmper med det sidste af programmet. TV2 taget det store ansvar for showet. Der er
udsolgt af VIP billetter. Vi kæmper med at sælge alm. billetter og prøver at strukturere
markedsføringen her på det sidste.
Lejemålet i Videnpark er opsagt og i stedet er lejet 127 m2 fra 1. august. Derudover er der lavet
en aftale med en praktikant fra 1. august, som har fokus på Super Cup. TC håber også at få
nogle af vores konsulenter tættere på.
1. division i fokus har 16 klubber på det rundsendte spørgeskema. Og svarene minder meget
om den fornemmelse, man havde inden, så der er noget at arbejde med.
Ad 10
DHF siden sidst
Intet at berette om.
Ad 11
Eventuelt

