
      

                                                                                                                                  

 
Referat, DF-H bestyrelsesmøde 11. december 2018 - intern  
(Sted: Trinity, Fredericia) 
 
Deltagere: Kasper Jørgensen (KJ), Poul Madsbjerg (PM), Henrik Dudek (HDU), Janni Møller 
Thomsen (JMT), Henrik Dahl (HDA), Thomas Renneberg-Larsen (TL), Bo Tranberg (BT), Lars Buhl 
(LB) og Thomas Christensen (TC) 

 
Afbud: Kent Ankersen 
Referent: Dorthe Ottesen 
 
Dagsorden: 

1. Velkomst og godkendelse af referat fra 6. november 2018 
2. Ligasponsorat  

a. Status  
3. Santander Final4 

a. Status på stævnerne (til orientering) 
4. Prof. Udvalgs møde den 17. december 

DF-H fremsendte punkter er: 
a. Prof. Udvalgs temadag – mål, form og indhold 
b. DHFs retssystem for Elitesektoren – status og ”forberedelse til februar mødet” 
c. Team Time Out knapper – beslutning – skriftlig oplæg på status og økonomiske 

konsekvenser fra TC inden mødet 
d. Eliteregnskabet – med fokus på lokal opkrævede gebyrer uden modydelse 
e. Internationale forhold – international opdatering 

5. Eventuelt 
     
Ad 1 
Velkomst og godkendelse af referat fra den 6. november 2018 
Referatet fra den 6. november 2018 blev godkendt og underskrevet.  
 
Ad 2  
Ligasponsorat 
Vedr. fordeling af ligasponsorat 
TC er stadig i dialog med Steen uden der dog er sket mere. De to grundbeløb bliver dækket af 
HTH aftalen, og derudover er aftalen omkring VIP og alm. billetterne stadig gældende for 
damerne. Der arbejdes stadig på at få solgt herre produkterne. Bliver der et salg skal noget 
retur til dameklubberne.  
 
I januar afholder TC og KJ et møde med Karsten Mahlmann og Steen. Vores advokat har kigget 
aftalen igennem, så vi ikke laver fodfejl i forbindelse med drøftelser om fremtiden. Vi kan som 



      

                                                                                                                                  

udgangspunkt først selv gå i gang den 1. juli 2020 med et salg, men det er selvfølgelig et 
forhold, der drøftes med Lagardére. 
 
Angående HTH har klubberne kun i mindre grad kontakt med HTH, og kun med lokale butikker. 
Som udgangspunkt løber HTH aftalen til 2020. 
 
Vores TV spot ved herrekampene bruges på at gøre opmærksom på Santander Final4 i Herning. 
Det er 4 x 4 sek. før, under og efter hver herre TV kamp.    
 
Beslutning: TC og KJ holder med møde med Lagardére og opdaterer bestyrelsen på mødet den 
5. februar. 
Kommunikation: Klubber opdateres på klubmødet i januar. 
 
Ad 3 
Santander Final4 
Status på billetsalg solgt ca. 2.100 billetter. Vi har fordoblet billetindtægten til ca. 600.000 kr. i 
forhold til tidligere. Der er stor fokus på event delen i forbindelse med kampene.  
 
Herrerne har gang i billetsalget i Jyske Bank Boxen.  
 
Beslutning:  
Kommunikation:  
 
Ad 4 
Prof. Udvalgs møde den 17. december  
Prof. Udvalgs temadag – mål, form og indhold (20. februar)  
 
DHFs retssystem for Elitesektoren – status og ”forberedelse til februar mødet” 
Team Time Out knapper – beslutning – skriftlig oplæg på status og økonomiske konsekvenser 
fra TC inden mødet 
Eliteregnskabet – med fokus på lokal opkrævede gebyrer uden modydelse  
Internationale forhold – international opdatering 
 
Ca. 8-10.000 kr. for Team Time Out knapper (et par klubber har det). De klubber, som har 
anlæg, som er ældre end 2000 skal ud og købe nyt anlæg. Nyt anlæg koster ca. 40-80.000 kr. 
 
Bestyrelsen besluttede, at der arbejdes videre med et krav til klubberne, at de haller, som der 
spilles i, skal have TTO knapper. På Prof. mødet besluttes, hvad vi arbejdere videre med.   
 



      

                                                                                                                                  

TTO knapper kommer med som test til Santander Final4 i Esbjerg.  
 
Beslutning: DF-H repræsentanter tager bestyrelsens holdninger med til næste møde. 
Kommunikation:  
 
Ad 5 
Eventuelt  
God tilbagemelding på klubudviklings kurserne. 
 
 


