Referat
Divisionsforeningen Håndbolds årsmøde
Trinity, Fredericia
7. juni 2018
Formand Jens Christensen bød velkommen til Divisionsforeningen Håndbolds årsmøde 2018 med
følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetæller.
2. Formanden aflægger beretning til godkendelse.
3. Aflæggelse af det reviderede årsrapport til godkendelse.
4. Forelæggelse af budget for det kommende år.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af formand (lige år).
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af revisor.
9. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
10. Fastsættelse af mødested / område for næste årsmøde.
11. Eventuelt.
Ad 1. Valg af dirigent og stemmetællere
Advokat Jens Bertel Rasmussen, blev foreslået og enstemmigt valgt til årsmødets dirigent.
Jens Bertel Rasmussen konstaterede, at årsmødet var indkaldt med de frister, der kræves i henhold til
vedtægterne, at årsmødet var beslutningsdygtigt, og ingen havde indvendinger mod årsmødets
lovlighed og beslutningsdygtighed ifølge § 8.
Janni Thomsen og Simon Lindhardt blev foreslået som stemmetællere og blev enstemmigt valgt.
Herefter var der opråb af klubber og det konstateredes, at det samlede stemmetal udgjorde 35.
Ad 2. Formanden aflægger sin beretning
Den skriftlige beretning var udsendt på forhånd. Jens Christensen gennemgik beretningen. Der var ingen
bemærkninger til beretningen, som blev godkendt enstemmigt.
Årsmødet blev herefter suspenderet for kåring af ”Årets leder”.
Kåring af ”Årets leder”

Prisen ”Årets Leder” gives til en person, der, som leder i en dansk liga‐ eller divisionsklub, har ydet en
stor indsats i en årrække for sin klub til gavn for denne og dansk håndbold. ”Årets leder” udpeges af
Divisionsforeningen Håndbolds bestyrelse.
Årets leder 2018 er John Mikkelsen.
Jens nævnte hvem der er blevet kåret til årets leder siden 2001.
Jens Christensen motiverede udnævnelse af ”Årets leder” John Mikkelsen med nedenstående:
Årets leder er et klubmenneske med stort K ‐ som i kærlighed. Et forhold, som for længst har fejret
sølvbryllup, og hvor du i mange år har tilbragt flere af døgnets timer med klubben/jobbet end med din
kone.
Du kom til klubben som spiller som 18‐årig ‐ for 33 år siden. Du var med til at spille klubben op i landets
bedste række, du har stadig klubrekorden med 404 kampe, du blev som den første fuldtidsansat i
klubben ‐ noget ret usædvanligt for godt 20 år siden. Du blev spillende sportschef, og da den oprindelige
klub gik fra forening til forretning, gik du forrest med ideer, sjæl og krop. Du er en ildsjæl, en
døgnbrænder, der ikke giver op, når du først er tændt på ideen.
Din ansættelse stoppede i 2006, da du helligede dig talentudviklingen i Holstebro Kommune ‐ stadig
med stor omhu, interesse og involvering i klubarbejdet i din hjerteklub.
For to år siden blev du genforenet med TTH Holstebro ‐ nu som direktør. Du kom til på et tidspunkt med
store udfordringer. Du er gået forrest både med økonomien og det sportslige.
Sidste års Final4 blev afviklet i Gråkjær Arena med dig og hele TTH Holstebro som en dygtig arrangør.
Dette arrangement fortjener du også stor ros for at have fået til Holstebro og gennemført til UG med
kryds og slange.
Tillykke til årets leder: John Valdemar Mikkelsen, TTH Holstebro.
Godt kæmpet og godt gået, John. Stor respekt herfra.
Til ”Årets leder” udstedes et diplom. Herudover er der et gavekort til Trinity.
Årsmødet blev herefter genoptaget.
Ad 3. Aflæggelse af revideret årsrapport
Årsrapporten var revideret af Niels Jørgen Jørgensen, Ernst & Young i Herning, og forsynet med
revisionspåtegning uden forbehold, ligesom den var godkendt af bestyrelsen.

Årsregnskabet blev fremlagt af Thomas Christensen.
Årsregnskabet blev enstemmigt godkendt uden bemærkninger.
Ad 4. Forelæggelse af budget for det kommende år
Budget for 2018/2019 blev fremlagt og kommenteret af Thomas Christensen.
Der var ingen bemærkninger til budgettet.
Ad 5. Behandling af indkomne forslag
Der er ingen forslag.
Ad 6. Valg af formand (lige år)
Jens Christensen, som er på valg og ønsker ikke genvalg indstillede Kasper Jørgensen som formand.
Kasper Jørgensen blev valgt som formand med applaus.
Ad 7. Valg af indtil 6 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter
§ 5 der kan vælges 6 medlemmer. Der var enighed om i år at afholde to særskilte valg omkring
bestyrelsen og suppleanter.
Oversigt over medlemmer af bestyrelse på valg:
Navn
Forening
Simon Lindhardt
SønderjyskE Herrer
Poul Madsbjerg
Aalborg Håndbold
Lars Buhl
Ringkøbing Håndbold
Janni Møller Thomsen
København Håndbold
Kasper Jørgensen
GOG Håndbold
Bo Tranberg

Funktion
Valgbar
Bestyrelse
På valg – ønsker ikke genvalg
Bestyrelse
På valg – ønsker genvalg
Bestyrelse
På valg – ønsker genvalg
Bestyrelse
Ej på valg
Næstformand Ej på valg
Bestyrelse
mistet valgbarhed

Fratrådt bestyrelsen:
Da Kasper Jørgensen i ad. 6 er blevet valgt til formand, skal der vælges et bestyrelsesmedlem for 1 år, og
da Bo Tranberg har mistet sin valgbarhed skal der vælges et medlem for 1 år.
Der skal således vælges 3 medlemmer med 2 års varighed samt 2 medlemmer for 1 år.
Ad 7.1 ‐ bestyrelsesvalg
Bestyrelsen indstiller derfor:
2 år: Poul Madsbjerg, Lars Buhl, Henrik Dudek
1 år: Henrik Dahl, Thomas Renneberg‐Larsen

De opstillede kandidater introducerede kort sig selv.
Der var ikke yderligere forslag, hvorefter alle enstemmigt blev valgt med applaus.
Ad 7.2 – suppleantvalg
Som suppleanter indstiller bestyrelsen Kent Ankersen og Bo Tranberg. 1. suppleant bliver Bo Tranberg
og 2. suppleant er Kent Ankersen – begge valgt enstemmigt (med applaus).
Ad 8. Valg af revisor
Statsautoriseret revisor Niels Jørgen Jørgensen, Ernst & Young i Herning blev genvalgt som revisor.
Ad 9. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
Nuværende kontingent er:
Ligaerne
1. Division
2. Division

8.000 kr. årligt
2.500 kr. årligt
600 kr. årligt

Kontingentet ønskes hævet til fra sæson 2018/2019.
Ligaerne
1. Division
2. Division

10.500 kr. årligt
3.500 kr. årligt
800 kr. årligt

Kontingentforhøjelserne godkendtes herefter uden bemærkninger.
Ad 10. Fastsættelse af mødested/område for næste årsmøde
Næste års årsmødet afholdes på Trinity i Fredericia.
Ad 11. Eventuelt.
Carsten Thygesen (Skjern Håndbold) opfordrede bestyrelsen og Prof. Udvalget til at se på reglen om
klubskifte. Det mange år siden den er lavet.
Mads Winter (Aarhus United) spurgte om underlægstrøjer skal være samme farve som klubtrøjen,
hvilket ikke er muligt for Aarhus United. Det er en del af de internationale spilleregler.
DF‐Hs repræsentanter tager det med på næste møde i Prof. Udvalget.

Jens takkede for 20 år i Divisionsforeningen. Kasper Jørgensen takkede herefter Jens Christensen for
hans indsats i bestyrelsen i de 20 år, han havde deltaget i bestyrelsesarbejde og ikke mindst for hans 10
årige formandsperiode. Derefter takkede Kasper Jørgensen Simon Lindhardt for 2 år i bestyrelsen.
Jens Bertel Rasmussen takkede for god ro og orden og gav ordet til den afgående formand Jens
Christensen, der takkede dirigenten for veludført hverv og sluttede årsmødet.
Fredericia, den 9. juni 2018

Fællesmøde med de fremmødte klubber efter årsmødet :
Thomas Christensen informerede om sidste nyt fra Divisionsforeningen.
Det første uddannelsesforløb er ved at være slut og et nyt forløb planlægges i sæson 2018/2019.
Super Cup afholdes den 26. august 2018 i Skanderborg. Der fremkom forslag om det skulle være muligt
at klubber kunne byde ind på værtskabet fremover.
Bestyrelsen fremkom med forslag til ændring af LR §34 stk. d – hjemmebane (tidligere fremsendt til
klubberne). Fordele og ulemper blev diskuteret blandt klubberne.
Vejledende afstemning:
Ja:
17
Nej: 13
Blank: 1
Resultatet tages med på næste bestyrelsesmøde.
Final4 damer afholdes de næste 2 år hos en af de deltagende klubber.
Final4 herrer er der lavet en rammeaftale med Boxen for de næste 3 år. Og næste års Final4 er den 16.
og 17. marts 2019.
1. august skifter Divisionsforeningen adresse til Vejlevej 65, 7000 Fredericia.

Mia Boesen er ansat fra 1. august som ny eventchef.
Fredericia, den 9. juni 2018

Dorthe Ottesen, referent

