
      

                                                                                                                                  

 
Referat, DF-H bestyrelsesmøde 21. marts 2019 – tophåndbold.dk  
(Sted: Trinity, Fredericia) 
 
Deltagere: Kasper Jørgensen (KJ), Poul Madsbjerg (PM), Henrik Dudek (HDU), Janni Møller 
Thomsen (JMT), Bo Tranberg (BT), Lars Buhl (LB), Kent Ankersen og Thomas Christensen (TC) 
 
Afbud: Henrik Dahl, Thomas Renneberg-Larsen 
Referent: Dorthe Ottesen 
 
Dagsorden: 

1. Velkomst og godkendelse af referat fra 11. december  
2. Budget (Drøftelse og godkendelse)  
3. DF-H udviklingsplan  

a. Orientering fra Prof Udvalgets seminar 
b. Hovedområder i DF-H udviklingsplan  
c. Fællesregler og overholdes af disse omkring kontrakter, lønsumsskema m.m. Spørgsmål 

om der skal rejses en enkelt sag i Disciplinær Instansen  
d. Forsikringsområdet 
e. Udfordring omkring ledelses anciennitet  
f. Fremtiden for dansk damehåndbold – ønske fra klubberne om fælles møde 

4. Ligasponsorat  
a. Status  
b. Aktuel situation omkring minimumsbetaling 
c. Fremtidige muligheder 

5. Santander Final4 (til orientering) 
a. Damerne – Evaluering og regnskab  
b. Herrerne - Evaluering 

6. DF-H årsmøde og TV2 seminar (evt. klub workshop) 
a. Ramme, form og indhold 

7. Dansk Håndbold Award 
a. Status  
b. Årets leder  

8. DF-H siden sidst 
a. Orientering fra TC 

9. DHF siden sidst 
a. Orientering fra KJ 

10. Eventuelt 
a. DHF årsmøde (DF-H bestyrelsesmøde den 24. maj i Brøndby) 

 
 
Ad 1 
Velkomst og godkendelse af referat fra 11. december (orientering fra februar) 
Referatet fra den 11. december 2018 blev godkendt og underskrevet.  
 



      

                                                                                                                                  

 
Ad 2  
Budget (Drøftelse og godkendelse)  
Kort gennemgang af regnskab/budgettet.  
Der forventes et lille positivt resultat til regnskabet 2018/2019.  
Budgettet blev gennemgået og forskellige poster blev vendt. Det endelige budget fremsendes 
til endelige godkendelse.  
 
Der skal arbejdes videre med at finde en sponsor til livescoren på Tophåndbold.dk. Der kan 
også være andre indtægtskilder på hjemmesiden. Klubberne har hver 2 sponsorer på deres 
egne sider på tophåndbold.dk.  
 
Beslutning: Budget tilrettes og fremsendes. 
Kommunikation: Endelig budget for 2019/2020 fremlægges på årsmødet.  
 
Ad 3 
DF-H udviklingsplan  
a. Orientering fra Prof. Udvalgets seminar  
Det var et konstruktivt møde med en fin dialog. PB, MOC, KJ og TC laver et kommissorium, hvor 
der udarbejdes forslag til, hvordan vi arbejder bedre sammen fremadrettet. Helt fra bredden og 
frem til eliten.  
 
Når et kommissorium er udarbejdet, skal dette godkendes i baglandet både i DHF og i DF-H, så 
man ved, at der er opbakning til det videre arbejde. 
 
b. Hovedområder i DF-H udviklingsplanen 
Organisering i klubberne:  
 
Produktudvikling:  

 
Kampafvikling: 

 
Beslutning: Punkterne i udviklingsplanen opdateres, så de kan drøftes med klubberne på 
kommende klubmøde 
Kommunikation:  

 
c. Fællesregler og overholdes af disse omkring kontrakter, lønsumsskema m.m. Spørgsmål om 
der skal rejses en enkelt sag i Disciplinær Instansen.  
 
TC har haft møde Michael Sahl og Morten Cornelius, hvor hovedtemaet var om der i dag er ting 
i kontrakterne vi kunne/ burde opdage i forbindelse med registrering. Registreringen i dag er 



      

                                                                                                                                  

meget en fluebens behandling. Det er aftalt, at snakken skal fortsætte, og om vi kan stramme 
op eller skal lave nye regler. 
 
Det blev efterfølgende drøftet om DF-Hs bestyrelse skulle bede Disciplinær Instansen om at 
kigge på en konkret sag, hvor opfattelsen er, at der har været brud på de fælles regler vi har. 
 
Beslutning: Der rejses p.t. ikke en sag, da det vurderes, at reglerne ikke er klare nok til at kunne 
give det resultat vi ønsker 
Kommunikation: Området tages med i Prof. Udvalget om vores regler er gode nok på området. 
 
d. Forsikringsområdet  
Thomas Steen fremlagde for Udviklingsgruppen hans tanker om en fremtidig model. 
 
Der er dialog med fodbold, Ishockey og basket om de modeller de har 
 
Beslutning: Bestyrelsen bakker op omkring, at TC arbejder videre med de forskellige modeller, 
som skal fremlægges for klubberne på kommende klubmøde. 

 
e. Udfordring omkring ledelses anciennitet  
Punktet er aktuelt under punkt f. 
 
f. Fremtiden for dansk damehåndbold – ønske fra klubberne om fælles møde 
Beslutning: Der indkaldes til dameklubmøde den 5. april på Trinity (ligaklubber, udvalgte 1. 
divisionsklubber, DHF, DF-Hs bestyrelse). 
 
Dagsorden 
Forhold til DHF/landstrænere 
Evaluering struktur i ligaen med 14 hold 
Evaluering EM i december 
Organisering 
 
 
Ad 4 
Ligasponsorat  
a. Status  
TC orienterede om status 
 
b. Aktuel situation omkring minimumsbetaling.  
Vi afventer Lagardéres juridiske afdeling i forhold til minimumsbetalingen. 
 
 
 



      

                                                                                                                                  

c. Fremtidige muligheder.  
Vi afventer svar fra Lagardére, inden vi påbegynder tanker om fremtidig struktur på det 
kommercielle område. 
 
Beslutning: Vi holder mødet med Lagardére og tager derefter beslutning om næste skridt. 
Kommunikation:  
 
Ad 5 
Santander Final4 
a. Damerne 
Arrangementet i Esbjerg blev evalueret og regnskabet blev gennemgået. Det er det historiske 
bedste regnskab for damernes Final4.  
 
b. Herrerne 
Arrangementet blev vendt med generel stor tilfredshed. Økonomien er der overblik over på 
nuværende tidspunkt. 
 
Ad 6 
DF-H årsmøde 13. juni og TV2 seminar (evt. klub workshop)  
a. Ramme, form og indhold  
TC har talt med TV2 om vi skal lave klubworkshop om fredagen i stedet for TV2 seminar. TV2 vil 
stadig være med omkring emner som kampafvikling, TV manual osv. og deltage i nogle af 
grupperne. 
 
Beslutning: Der afholdes klub workshop den 14. juni. 
Kommunikation: Meldes ud til klubberne, når TC har aftale endelig med TV2 og Trinity. 
 
 
Ad 7 
Dansk Håndbold Award 
a. Status  
b. Årets leder  
 
Beslutning: Bestyrelsen aftaler til næste bestyrelsesmøde, hvem der bliver årets leder, som 
kåres til Dansk Håndbold Award den 17. juni.  
Kommunikation: 
 
Ad 8 
DF-H siden sidst 
Orientering fra TC 
 
 
Beslutning  



      

                                                                                                                                  

Ad 9 
DHF siden sidst 
Orientering fra KJ 
 
 
Ad 10 
Eventuelt 
Næste bestyrelsesmøde er den 24. maj i Brøndby fredag kl. 12.00. Efterfølgende er der 
deltagelse i DHF repræsentantskabsmøde i Brøndby med socialt arrangement om fredagen.  
 


