Referat, DF-H bestyrelsesmøde 13. september 2018
(Sted: Trinity, Fredericia)
Deltagere: Kasper Jørgensen (KJ), Poul Madsbjerg (PM), Henrik Dudek (HDU), Janni Møller
Thomsen (JMT), Henrik Dahl (HDA), Thomas Larsen (TL), Bo Tranberg (BT), Lars Buhl (LB), Kent
Ankersen (KA) og Thomas Christensen (TC)
Afbud: Ingen
Referent: Dorthe Ottesen
Dagsorden:
1. Velkomst og godkendelse af referat fra 17. maj og konstitueringen den 22. august
2. Klubservice
a. Opfølgning fra seminar og klubmøde
3. Events
a. Super Cup 2018 – evaluering og umiddelbare fremtidstanker
b. Final4 Damer – rammer for værtskab
c. Final4 Herrer – konsekvensberegninger på Boxen
d. Opsamling fra seminar og klubmøde
4. Ligasponsorat (til drøftelse og beslutning)
a. Status og beslutning om situationen ved manglende ligasponsor for herrer
5. Fælles salg (til drøftelse)
6. Udvalget for Professionel Håndbold (til drøftelse)
a. Input til dagsorden den 27. september
b. Strategisk tilgang til UFPH – langsigtet mål
7. DF-H siden sidst (til orientering og eventuel debat)
a. Uddannelsesplan
b. Mødekalender - workshop
8. DHF siden sidst (til orientering)
9. Eventuelt

Ad 1
Velkomst og godkendelse af referat fra den 17. maj og 22. august 2018
Kasper Jørgensen bød velkommen og særligt til Mia Boesen, som deltog i dagens møde.
Referaterne fra den 17. maj og 22. august 2018 blev godkendt og underskrevet.

Ad 2
Klubservice
Opfølgning fra seminar og klubmøde
Her og nu:
 APV anbefaling – Der forsøges at indsamle gode eksempler fra klubberne, som kan deles
via intranettet. En klub er i gang med en grundig gennemgang og vil evt. gerne stille op i
et ”gå-hjem-møde” eller lignende.
 GDPR anbefaling – TC har snakket med Morten Stig Christensen, og han vil snakke med
DIF om det. Hvis DIF kommer med en guidelinje til Datatilsynet, og den godkendes, vil
det være det bedste. DF-H repræsentanter tager det med på næste Prof. møde.
DF-H laver beskrivelser på det vi kan, og selve sportsdelen håber vi kommer fra DIF.
 Markedsføre ”indholdet” fra/af DF-H – vi skal være dygtigere til at fortælle, hvad vi har.
Der er mange nye foreningsleder, som ikke ved, hvad der er af oplysninger på bl.a.
intranettet og andet. Der arbejdets stadig på at gøre intranettet nemmere at navigere
rundt i. Der opfordres at komme med input til intranettet.
 Uddannelses tilbud/erfaringsudveksling  Håndboldbog for håndboldledere – arbejder
stadig med uddannelse for den enkelte leder. Men deres opfordres til, at man er flere
fra klubberne, som er afsted. Eliteklubudviklingsprogram – strategien er at facilitere en
udviklingsnak klubberne hver for sig med input fra de andre. TC tilbyder stadig at
komme ud og besøge klubberne ved oprykning og direktør skift. Vi har en udfordring, da
der er meget udskiftning i klubberne, og meget viden går tabt hver gang. Fokus på
resumé på tingene, når de skal behandles på klubmøder. Det er vigtigt, når der besluttes
noget, at det sættes op i en tidslinje med argumenter på ændringerne.
 Input/ anbefalinger diverse kontrakter. Hver klub har sin egen stil, måde at gøre det på.
Forslag kunne ligge på intranettet.
 Tanken er, at standardkontrakten skal indeholde det hele, men der laves mange tillæg.
Den nye ferielov skal være i standardkontrakten. Ny kontrakt juli 2019. Idé til workshop.
Fremtid:
 Forsikringsindkøb
 ”Licenskrav”
 Økonomisk kontrol
 Refusions regler og anbefalinger
 Udvikling af TV produkt og æstetik
Der skal laves en beskrivelse af, hvilke områder vi fremadrettet vil have fokus på, så klubberne
ved, hvad der arbejdes på. Det nedsættes til udvalg med input til listen: Kasper Jørgensen, Poul
Madsbjerg, Thomas Larsen, Lars Buhl, Thomas Christensen.

Punkter til listen – licenskrav - økonomisk kontrol - TV produkt
Beslutning:
Klubberne spørges om input til best case omkring APV, som deles via Intranettet.
Der arbejdes videre med en fælles idrætslig anbefaling til GPDR forhold via DHF og DIF.
Klubbernes spørges om gode formuleringer af GPDR i sponsorkontrakter.
Der udarbejdes tidslinjer på de vigtigste beslutninger, så nye ledere hurtigere kan få en historik.
Kommunikation: TC melder ud til klubberne som en del af et kommende nyhedsbrev.
Ad 3
Events
Super Cup
Den netop afviklede Super Cup blev kort evalueret. Derefter var der en snak om det fremtidige
setup. Dette afklares endelig på et senere møde.
Final4 Damer
Der er sendt skriv rundt til de 8 deltagende klubberne i 1/4- finalerne, som kan melde tilbage
om værtskabet.
Final4 Herrer
Alle aftaler omkring Herning og Jyske Bank Boxen er landet. Der var en længere snak om,
hvordan man vægter økonomi kontra event. Der var bred enighed om, at der skal investeres i
eventet for at fremtidssikre det.
Beslutning: Administrationen arbejder videre de tre events.
Kommunikation:
Ad 4
Ligasponsorat
Status og beslutning om situationen ligasponsor herrer
Der er ikke noget nyt. Der var en længere snak om konsekvenserne herved.
Beslutning: Da første betaling først ligger i januar, afventer vi endelig afklaring til næste møde.
Kommunikation: Klubbernes skal løbende holdes opdateret.

Ad 5
Fælles salg
Inputs fra klubmødet blev vendt og diverse muligheder blev sat op.
Beslutning: TC arbejder videre med forskellige muligheder for fælles salg.
Kommunikation: Intet at informere offentlig omkring.

Ad 6
Udvalget for Professionel Håndbold
Næste møde 27. september
 Ligareglement fortolknings kompetence (dommere)
 Patientsikkerheds forhold
 GDPR – fælles i DIF regi
 Tidsbehandling af kontrakter (aftalt til 14 dage)
Strategisk tilgang til UFPH – langsigtet mål
 Fælles mål for DHF og DF-H
 Eliteregnskab/ budget
Beslutning: Punkterne sendes til DHF. DF-H repræsentanter mødes før mødet i Viborg den 27.
september
Kommunikation:

Ad 7
DF-H siden sidst
Kontoret er flyttet til Vejlevej 65, 1. sal og der er altid kaffe på kanden.
Mødekalender:
Der er på klubmødet den 26. august meldt ud til klubberne, at der afholdes workshop den 23.
november. Det bliver en anden dato.
Der arrangeres bestyrelsesarrangement den 11. december.
Datoen som er i spil til næste års Dansk Håndbold Award er søndag den 16. juni 2019.

Beslutning: TC skal finde ny dato for workshop
Kommunikation: Ny workshop dato meldes ud til klubberne hurtigst muligt.
Ad 8
DHF siden sidst
KJ nævnte kort, at der er kommet ny turneringsformand. Der er dermed lidt nye øjne på blandt
andet områder omkring 2. og 3. division. Det kan få positiv indflydelse på vores 1. divisioner,
hvor vi i dag har får mange nedrykkere og kval hold.
Ad 9
Eventuelt
DHF TUs dialog møde ang. 2. og 3. division. DF-H har ingen holdning til, hvad der er rigtigt og
forkert, men opfordrer til deltagelse.

