
      

                                                                                                                                                                                                

 

 

 

Referat 
Divisionsforeningen Håndbolds årsmøde 

Trinity, Fredericia 
18. juni 2020 

 

Formand Kasper Jørgensen bød velkommen til Divisionsforeningen Håndbolds årsmøde 2020 med 

følgende dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent og stemmetæller 

2. Formanden aflægger beretning til godkendelse 

3. Aflæggelse af 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.  

 

Lars Peter Hermansen, Henrik Dahl og Thomas Renneberg-Larsen blev foreslået som stemmetællere og 

blev enstemmigt valgt. 

 

Det konstateredes, at det samlede stemmetal udgjorde 38 ved årsmødets start.  

 

Ad 2. Formanden aflægger sin beretning 

Den skriftlige beretning var udsendt på forhånd. Kasper Jørgensen holdt sin tale om fremtiden i DF-H, 

hvor nogle af fokusområderne bliver at udvikle det kommercielle område, da vi per 30. juni 2020 ikke 

længere har aftale med Lagardére og DB Advisor. Udarbejde kravspecifikation for både 1. division og 

liga, og hvordan Divisionsforeningen kan få mere indflydelse i samarbejde med DHF. 

 

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 2020 er Kenneth Sahlholdt 

 
Tillykke til årets leder: Kenneth Sahlholdt 
 
Godt kæmpet og godt gået.  
 
Til ”Årets leder” udstedes et diplom. Herudover en flaske gin og blomster til Mette.   

 

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 negativt resultat på kr. -380.781. Dette hænger sammen med, at Santander Final4 

er udskudt til næste år.  

 

Årsregnskabet blev enstemmigt godkendt uden bemærkninger. 

 

Ad 4. Forelæggelse af budget for det kommende år 

Budget for 2020/2021 blev fremlagt og kommenteret af Thomas Christensen. 

 

Ad 5. Behandling af indkomne forslag 

Der var kommet et forslag fra Nordsjælland Håndbold. Hans Peter Dueholm motiverede forslaget. 

 

Efter drøftelse udgik følgende af forslaget: 

 

Divisionsforeningens bestyrelse, (administration eller repræsentanter valgt blandt klubberne) skal under 

hensyntagen til hvad, der er muligt sportsligt og kommercielt arbejde på at få beskrevet en 

beredskabsplan, hvis der opstår en situation, hvor ligaen og/eller 1. division ikke kan gennemføres, som 

beskrevet i Ligareglementets afsnit 7 og 8. Beredskabsplanen skal foreligge inden sæsonens 

påbegyndes.  

 



      

                                                                                                                                                                                                

Jens Bertel gjorde opmærksom på, at vi ikke kan ændre i Ligareglementet, men vi kan komme med 

forslag til DHF’s love, som så kan tages med som ændring/tilføjelse til DHF’s repræsentantskabsmøde.  

 

Dirigenten forespurgte herefter udtrykkeligt forslagsstiller om det tilrettede forslag kunne godkendes, 

hvilket forslagsstilleren accepterede. Forslaget kom herefter til at lyde som følger:  

 

Divisionsforeningens bestyrelse skal under hensyntagen til hvad, der er muligt sportsligt og kommercielt 

arbejde på at få beskrevet en beredskabsplan, hvis der opstår en situation, hvor ligaen og/eller 1. 

division ikke kan gennemføres, som beskrevet i Ligareglementets afsnit 7 og 8. Beredskabsplanen skal 

foreligge inden sæsonens påbegyndes. 

 

DHF’s juriske afdeling er allerede i gang med at udarbejde forslag til Ligareglementet.  

 

Der blev stemt om DF-H bestyrelse skal arbejde videre med forslaget.  

 

Forslaget kan besluttes med simpelt flertal, da det ikke er et lovforslag.  

 

• 30 stemte for 

• 2 stemte imod  

• 6 stemte ikke 

 

Forslaget blev vedtaget.  

 

Ad 6. Valg af formand (lige år) 

Kasper Jørgensen er på valg og ønsker genvalg.  

 

Kasper Jørgensen blev genvalgt som formand med applaus. 

 

Ad 7. Valg af indtil 6 bestyrelsesmedlemmer og 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 På valg ønsker ikke genvalg 
Lars Buhl  Ringkøbing Håndbold Bestyrelse På valg ønsker genvalg 
Henrik Dudek  TMS Ringsted  Bestyrelse På valg ønsker genvalg 
Lars Peter Hermansen Odense Håndbold  Bestyrelse Ej på valg 
Thomas Renneberg-Larsen Fredericia HK  Bestyrelse  Ej på valg 
Henrik Dahl    Bestyrelse Ej på valg 
 
Der skal således vælges 3 medlemmer med 2 års varighed. 
 
Bestyrelsen indstiller: 



      

                                                                                                                                                                                                

 
Henrik Dudek, TMS Ringsted 
Lars Buhl, Ringkøbing Håndbold 
Jan Larsen, Aalborg Håndbold 
 
Der var ikke yderligere forslag, hvorefter alle enstemmigt blev valgt med applaus. 
 
Der blev valgt en suppleant: Bo Tranberg  
 

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 2020/2021.  

 

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, Fredericia eller andet sted i Trekantområdet. 

 

Ad 11. Eventuelt. 

Daniel Grønhøj fra Herning-Ikast Håndbold forespurgt om det var muligt selv at afholde Super Cup 

sammen med Esbjerg. Thomas Christensen svarede, at man var i gang med at undersøge mulighederne, 

men da der allerede fra sæsonstart er mangel på terminer, og TV2 ikke kan vise Super Cup, menes der 

ikke er være et grundlag for at afholde det.  

 

Kasper takkede og overrakte vin til Poul Madsbjerg for hans deltagelse i bestyrelsesarbejdet de sidste 4 

år. Specielt omkring dommerne har Poul ydet et stort stykke arbejde.  

 

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 18. juni 2020 

 

Jens Bertel Rasmussen, dirigent 

 

 

 

Dorthe Ottesen, referent   

 


