Den 5. december 2017
Referat fra DF‐Hs bestyrelsesmøde 5. december 2017
(Sted: Trinity, Fredericia)
Dagsorden:
1. Velkomst og godkendelse af referatet fra den 2. november 2017
2. 1. division i fokus
a. Oplæg med henblik på beslutning om at igangsætte projektet
3. Santander Final4
a. Beslutning om processen for placeringer af fremtidens Final4
4. Dansk Håndbold Award
a. Status
5. Klubmøde den 11. januar
a. Final4 i fremtiden
b. Turneringskalender (DHF)
c. Dansk Håndbold Award – ”point of no return”
d. 1. division i fokus
e. Barsels gruppe indstilling
6. Europæiske forhold
a. Opfølgning fra mødet den 27. november
i. Reserveholdsturnering – U18/ U21 regler
7. Udvalget for Professionel Håndbold
a. Mødet den 27. november
i. Krav til faciliteter – sikkerhed og kommercielt udtryk
b. Næste møde 7. februar
8. Meddelelser
a. Fra DHF bestyrelsen
b. Administrativt
i. Infomedia rapport
9. Eventuelt

Fremmødte: Jens Christensen (JCh), Thomas Christensen (TC), Poul Madsbjerg (PM), Bo
Tranberg (BT), Kasper Jørgensen (KJ), Janni Møller Thomsen (JMT), Lars Buhl (LB), Simon
Lindhardt (SL), Kent Ankersen
Gæster: Ingen
Afbud: Ingen
Referent: Dorthe Ottesen

Ad 1
Velkomst og godkendelse af referat fra den 2. november 2017
Jens Christensen bød velkommen og referatet fra den 2. november 2017 blev godkendt og
underskrevet.
Ad 2
1. division i fokus
TC gennemgik fremsendte oplæg. Kurset skal tilpasses niveauet i 1. division, som er meget
blandet. Det er tanken, at liga klubfolk fra de 3 områder, hvor kurset afholdes, skal bidrage, så
man både mellem kurserne og efterfølgende har en lokal inspirator.
Beslutning: Fuld opbakning fra bestyrelsen.
Kommunikation: 1. divisionsklubberne informeres på klubmødet den 11. januar.
Ad 3
Santander Final4
I udviklingen omkring Santander Final4 og ansættelsen af en medarbejder senest 1. august
2018. TC arbejder videre med opgaven som vendes på bestyrelsesmødet inden klubmødet den
11. januar
Det er vigtigt, at alle medlemsklubber bakker op omkring eventen. Det skal gøres klart på
klubmødet.
Beslutning: Indstille på klubmødet den 11. januar, hvorledes bestyrelsen ser Santander Final4
afviklet i fremtiden for både damer og herrer.
Kommunikation: Der meldes ikke nogen offentlig ud om dette i øjeblikket.
Ad 4
Dansk Håndbold Award
TC gav en kort status på udviklingen i projektet, hvor der nu er tilknyttet en projektleder til at
bistå i arbejdet.

Beslutning: Der er fuld opbakning til at arbejde videre med projektet frem mod afvikling første
gang i juni 2018.
Kommunikation: Der meldes ikke noget offentlig ud om dette i øjeblikket, men der skal være
noget konkret klar til klubmødet den 11. januar.
Ad 5
Klubmøde 11. januar
Final4 i fremtiden
Turneringskalender (DHF)
Dansk Håndbold Award – ”point of no return”
1. division i fokus
Barsels gruppe indstilling

Alle medlemsklubber både liga og 1. division inviteres til klubmødet den 11. januar med start kl.
17.30
John Mikkelsen, JMT og TC har afholdt møde i barselsgruppen, og det blev besluttet, at det er
op den enkelte klub, at tage hensyn til at spillere kan blive gravide. 15. februar reglen blev også
vendt, og der foreslås ingen ændringer dertil. TC laver et skriv til klubberne.
Der afholdes bestyrelsesmøde samme dag kl. 14.30 i stedet for det programsatte den 25. januar
Ad 6
Europæiske forhold
Opfølgning fra mødet den 27. november
TC opsummerede fra mødet og om den efterfølgende kommunikation mellem EHF og EHPLA.
Vi skal sikre, at de klubber der deltager i de Europæiske turneringer og dermed har adgang til
møderne, og at de skal være afstemte og mere tydelige til møderne. Samtidig skal vi DF‐H og
klubberne være sikre på, at DHF er orienteret om vore holdninger.
Forum Club Handball betaler normalt for 1 overnatning ved disse møder. Alt andet er for egen
regning. Det overvejes om fællesskabet kunne være med til at dække en del af udgifterne til
disse møder, hvis dette kan sikre større deltagelse.

De øvrige forhold, der kom frem på mødet omkring en eventuel reserve holds turnering, tages
med sammen med U18 og U21 forhold i forbindelse med overgangen til nye ulige årgange fra
2019/2020 sæsonen.
DHF TU har sagt, at de vil lave et spørgeskema og spørge klubberne om deres brug af reglerne,
og hvor der opleves misbrug.
Beslutning: Der holdes fast i emnet Europæiske forhold både i UFPH og i DF‐H i den kommende
periode.
Kommunikation: Der orienteres omkring begge forhold på det kommende klubmøde.
Ad 7
Udvalget for Professionel Håndbold
Punkter til næste møde 7. februar 2018 tages på mødet den 11. januar
Beslutning:
Kommunikation: Ingenting at kommunikere i øjeblikket.
Ad 8
Meddelelser
DHF bestyrelsen:
Punktet udskudt til næste gang.
Administrativt:
Infomedia rapporten laves for liga og 1. division for 2017. Rapporten koster kr. 55.000 + moms.
Bestyrelsen besluttede ikke at få den lavet for 2018.
Beslutning: Infomedia rapporten laves for 2017, men springer over i 2018.
Kommunikation: Liga‐ og 1. divisionsklubber informeres pr. mail.
Ad 9
Eventuelt
Intet.

