Den 14. august 2019
Referat, DF-H bestyrelsesmøde 14. august 2019 – tophåndbold.dk
(Sted: Trinity, Fredericia)
Deltagere: Kasper Jørgensen (KJ), Poul Madsbjerg (PM), Henrik Dudek (HDU), Henrik Dahl
(HDA), Thomas Renneberg-Larsen (TL), Lars Buhl (LB), Lars Peter Hermansen (LPH), Kim Bay
(KB), Thomas Christensen (TC)
Afbud: Bo Tranberg
Gæster: Mia Boesen
Referent: Dorthe Ottesen
Dagsorden:
1. Konstituering af bestyrelsen
- Næstformand
- Prof. udvalgs medlemmer (2 ud over formanden)
- Samarbejdsforum med HSF (2 personer)
- Dommerforhandlingsudvalg (1 ud over formanden)
- Dommerudviklingsgruppe (2 personer)
2. Opdatering på rigets stand
- Prof. Udvalget (næste møde 4. september)
- Lagardére Sports
- Spillets parter
- Super Cup
3. Udvikling af dameligaen
- Opsamling og prioritering af udviklingsområder
- Forberedelse til mødet i Næstved den 27. august
- Målsætninger
- Arbejdsgrupper
4. Proces omkring afklaring og beslutning af fremtidig kommercielt setup
5. Klubmøde i Næstved
- Dagsorden

Ad 1
Konstituering af bestyrelsen efter årsmødet
Formanden blev valgt på årsmødet.

a. Bestyrelsen valgte enstemmigt Henrik Dudek til at fortsætte som næstformand
b. Poul Madsbjerg og Lars Peter Hermansen blev udpeget til at indtræde i Prof.
Udvalget sammen med Kasper Jørgensen
c. Poul Madsbjerg og Thomas Renneberg-Larsen fortsætter i
Dommerudviklingsgruppen
d. Kasper Jørgensen og Poul Madsbjerg fortsætter med at varetage eventuelle
møder i Dommerforhandlingsudvalget – gældende aftale løber indtil 2021
e. Kasper Jørgensen og Thomas Renneberg-Larsen fortsætter i Samarbejdsforum
med Spillerforeningen
Ad 2
Opdatering på rigets stand
Prof. Udvalget (4. september)
Dommerne fylder en del. TC opridsede aftalen, som blev lavet i 2017, hvor man lod
dommerhonoraret være uændret, men derimod hensatte 100.000 kr. per sæson til udvikling af
dommerne og fik lavet en udviklingsgruppe sammen med dommerne.
TC udarbejder et skriv til klubberne, hvor vi beskriver, hvordan DF-H rolle er, og om hvordan
beslutningsprocesser har været.
TC og PM holder møde med Bjarne Munk og Per Bertelsen i september.
Punkter til næste møde 4. september i Prof. Udvalget.
 Underskrift af ref.
 Ligalicens, det videre arbejde – primært fokus på kontrakt forhold, indhold og økonomiske
regler
 Status på servicetjek mellem DHF og DF-H, herunder kommissorium – Dette arbejde mener
vi er overgået til arbejdsgruppen under DHFs bestyrelse, som en helt naturlig del af
moderniseringen af dansk håndbolds struktur, selv om det selvfølgelige giver en længere
tidshorisont end vi egentlig ønsker os
 Udpegning af lægmand og lægmands suppleant til Appelinstansen
 Status på elektronisk TTO
 Orienteringer
 Elitedommerudvalg, Udviklingsgruppen og placering af beslutningskompetence
 Dommerpåsætning
På mødet hos DHF vedrørende strukturprocessen deltager KJ.
DF-H vil arbejde på at få mere indflydelse, men også på at tage mere ansvar for elite
håndbolden i Danmark.

Lagardére Sports
Status er, at HTH fortsætter sæson 2019/2020
Der er ingen sponsor til herreligaen, der åbnes for at sælge sponsoratet i flere dele. Og der er
flere positive emner.
Super Cup
Der er afsat ca. 1.500 billetter d.d. NFH laver et stort fanzone område før kampen.
”Sorte penge”
TC har møde med SKAT omkring sorte penge og alternative kontakter den 19. september, hvor
DHF og HSF også deltager.
På workshop under direktør forum bakkede alle klubber om, at Dansk Håndbold Award skulle
afholdes næste år. Den 19. september afholdes møde med DHF, HSF og TC om det videre
forløb.
Beslutning: Der gives en skriftlig opdatering til klubberne inden klubmødet og følges op på
klubmødet.
Kommunikation: TC udsender info brev.
Ad 3
Udvikling af dameligaen
TC gennemgik overskrifterne i fremsendte pp. Der var små ændringer i forhold til sidst. De 5
hovedområder præsenteres for klubberne på damemødet i Næstved den 27. august. Derefter
dannes grupper til det videre arbejde. TC udarbejder en form for forberedelse til klubberne,
som fremsendes inden mødet. Evt. kunne andre håndboldfaglige personer, som ikke har
tilknytning til en klub, have lyst til at være med i sådanne udvalg/grupper.
Gennemgang af punkter
 Kommunikation og branding – mål at finde sponsorer – nogen ting, som man kan gå i
gang med.
 Fagligt netværk og synergier – proces hvilke elementer og produkter vi kan arbejde
sammen i køb og salg.
 Produktudvikling – udvikle det vi har i dag og nye ting til gavn for fællesskabet.
 Data – der er allerede brainstormet på databrug og data muligheder. Klubberne skal
sikre man kan tage sine data med videre. Social Cee vil gerne arbejde sammen med os,
og de laver et forsøg med et par klubber, omkring hvilke data de kan samle op.



Et fælles ”hvorfor” - et fælles ”hvorfor” anerkendelse af, at man er mange konkurrenter
i samme marked. Tage værktøjer op, som man kan bruge i egen klub, så man får en
bedre opfattelse af at drive en liga i fællesskab. Deling af økonomiske nøgletal kunne
være interessant og medvirkende til stor tillid og fællesskabsfølelse

Punkter til klubmøde i Næstved 27. august 2019
1. Præsentation af opsamlingen indtil nu
2. Drøftelse af elementer til at skabe et fælles ”Hvorfor”
3. Målsætninger inden for de forskellige områder - realistisk, ambitiøs, troværdig og
målbar samt måle metoder på de forskellige mål
4. Elementer til visionsplan (2025)
5. Nedsættelse af arbejdsgrupper og søgning på resursepersoner
Efter mødet skal vi være i stand til at arbejde videre med grupperne med TC som tovholder.
Beslutning: Der arbejdes videre med projektet. Der er forventning om aktiv deltagelse fra
bestyrelsen, men den reelle drift skal komme fra klubberne.
Kommunikation: TC udsender opdateret materiale til klubberne inden mødet i Næstved.
Ad 4
Proces omkring afklaring og beslutning af fremtidig kommercielt setup
Der skal holdes møde med Lagardére omkring, hvordan kontraktens sidste år skal forløbe.
Der skal udarbejdes oversigt over, hvilke produkter vi har til rådighed, og fordele/ulempe ved at
have salg inhouse fremfor eksterne partere eller måske er begge dele en mulighed.
Beslutning: TC udarbejder forslag til kommercielt setup med forskellige muligheder til næste
bestyrelsesmøde den 24. oktober.
Kommunikation: Klubbernes orienteres om, at processen startes.
Ad 5
Klubmøde i Næstved
Dagsorden (input)
1. Generel opdatering siden klub work shop
2. Team Time Out knapper
3. Challenge system
4. Europæiske forhold ændringer fra 2020/2021
5. Uddannelsestilbud
6. Kalender

7. Live stream
8. Data projekt

Der skal sideløbende arbejdes med hvordan danske hold indplaceres i deltagelsen i Europæiske
turneringer.
Beslutning: Fremlægges for klubberne på klubmødet og tages med til Prof. mødet
Kommunikation:
Eventuelt

