
      

                                 

 
 
 

Referat 
Divisionsforeningen Håndbolds årsmøde 

Trinity, Fredericia 
13. juni 2019 

 
Formand Kasper Jørgensen bød velkommen til Divisionsforeningen Håndbolds årsmøde 2019 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. Der stemmes ved simpel majoritet, og der kan ikke 
brevstemmes.  
 
Henrik Dudek og Lars Buhl blev foreslået som stemmetællere og blev enstemmigt valgt. 
 
Det konstateredes, at det samlede stemmetal udgjorde 32 ved årsmødets start. Dette blev under punkt 
7 udvidet til 33, da endnu en medlemsklub mødte frem. 
 
Ad 2. Formanden aflægger sin beretning 
Den skriftlige beretning var udsendt på forhånd. Kasper Jørgensen holdt sin tale om fremtiden i DF-H.  
 
Jesper Schou/BSV spurgte til hvordan samarbejdet mellem DHF og DF-H er problematisk. Kasper 
kommenterede, at udfordringerne mellem DHF/ DF-H bl.a. i forhold til video proof. og Challenge berører 
klubbernes hverdag, og at samhørigheden mellem DHF og DF-H ikke er afstemt, bl.a. ønskede DF-H 
mere indsigt i regnskabet for eliteafdelingen.  



      

                                 

 
Beretningen 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 2019 er Jens Christensen. 
 
Tillykke til årets leder: Jens Christensen, Skanderborg Håndbold 
 
Godt kæmpet og godt gået, Jens. Stor respekt herfra.  
 
Til ”Årets leder” udstedes et diplom. Herudover en lækker flaske gin og blomster til Emma.  
 
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. 
 
Årets resultat viser et positivt resultat på kr. 53.015. Egenkapitalen er herefter kr. 2.366.332. Hertil 
findes tillige udviklingspuljen på godt 1.3 millioner 
 
Simon Lindhardt kommenterede Final4 regnskabet, og roste arrangementet, og at det var den rigtige vej 
for håndbolden i Danmark.  
 
Årsregnskabet blev enstemmigt godkendt uden bemærkninger. 
 
Ad 4. Forelæggelse af budget for det kommende år 
Budget for 2019/2020 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) 
Punktet udgår i ulige år.  
 
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 bestyrelsen: 
Navn   Forening   Funktion  Valgbar  
Poul Madsbjerg   Bestyrelse Ej på valg 
Lars Buhl  Ringkøbing Håndbold Bestyrelse Ej på valg 
Henrik Dudek  TMS Ringsted  Bestyrelse Ej på valg 
Janni Møller Thomsen København Håndbold Bestyrelse På valg ønsker ikke genvalg 
Thomas Renneberg-Larsen Fredericia HK  Bestyrelse  På valg ønsker genvalg 
Henrik Dahl    Bestyrelse På valg ønsker genvalg 
 
Der skal således vælges 3 medlemmer med 2 års varighed. 
 
Thomas Renneberg-Larsen og Henrik Dahl introducerede herefter kort sig selv. 
 
Thomas Renneberg-Larsen og Henrik Dahl ønskede genvalg. Lars Peter Hermansen fra Odense HC har 
sendt skriftlig motiveret ønske om valg til bestyrelsen, som TC læste op.  
Kim Bay Nielsen fra Ajax København ønskede at stille op og introducerede sig selv. 
 
Der var ikke flere forslag til bestyrelsen, hvorefter der skete skriftlig afstemning 
 
Følgende blev herefter valgt efter skriftlig afstemning med stemmeantal angivet i parentes ud for hvert 
medlem: 
 

1. Thomas Renneberg-Larsen (29 stemmer) 
2. Henrik Dahl (26 stemmer) 
3. Lars Peter Hermansen (21 stemmer) 

 
Kim Bay Nielsen (20 stemmer) 
 
Suppleantvalg: 
Der skal vælges 2 suppleanter for 1 år. 
Kent Ankersen og Bo Tranberg ønskede genvalg.  
Kim Bay Nielsen blev spurgt om han ville opstille til suppleant posten, hvilket han ønskede.  
 
Da der herefter ikke var yderligere forslag, blev der foretaget skriftlig afstemning.  
 
Følgende blev herefter valgt efter skriftlig afstemning med stemmeantal angivet i parentes ud for hvert 
medlem: 
 



      

                                 

Kim Bay Nielsen (29 stemmer) Første suppleant 
Bo Tranberg (26 stemmer) Anden suppleant 
 
Kent Ankersen (11 stemmer) 
 
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 
Kontingentet holdes uændret for sæsonen 2019/2020.  
 
Ligaerne 10.500 kr. årligt 
1. Division  3.500 kr. årligt 
2. Division     800 kr. årligt 
 
Ad 10. Fastsættelse af mødested/område for næste årsmøde 
Næste års årsmødet afholdes på Trinity i Fredericia 
 
Ad 11. Eventuelt. 
Jens Christensen takkede for kåringen som årets leder og er rigtig glad for at være sammen med 
klubberne i de forskellige fora.  
 
Mens Jens havde ordet nævnte han problematikken omkring forsikringer til spillere på kontrakter på 
under kr. 12.000. Desuden opfordrede han til, at der arbejdes med uddannelses kompensation på 
udvikling af unge spillere til de klubber, som udvikler talenter.  
 
Jesper Schou har undersøgt med nogle unge spillere, som ikke er ansat på kontrakt men spiller og 
træner med enkelte gange. Han har en udtalelse fra Alm. brand der skriver, hvis de tjener mere kr. 
25.000, skal de have ulykkesforsikring.  
 
TC kommenterede, at det er individuelt fra selskab til selskab, hvordan de ser på dette. 
 
Poul Madsbjerg kommenterede på forsikringsproblematikken og mente, at alle som spiller ligakampe 
burde være forsikret på lige vilkår.  
 
 
Kasper takkede Janni Møller Thomsen for hendes deltagelse i bestyrelsesarbejdet de sidste 2 år og 
overrakte vin og blomster.  
 
Jens Bertel Rasmussen takkede for god ro og orden og gav ordet til Kasper Jørgensen, der takkede 
dirigenten for veludført hverv og sluttede årsmødet.  
 



      

                                 

 
Fredericia, den 13. juni 2019 

 
 
Fredericia, den 13. juni 2019 
 

 
Dorthe Ottesen, referent 
 
  
       


