Referat, DF-H bestyrelsesmøde 21. januar 2020 - eksternt
(Sted: Brøndby)
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), Bo Tranberg (BT), Thomas Christensen (TC)
Gæster: John Sørensen, Mia Boesen, Thomas Knudsen
Afbud: Ingen
Referent: Dorthe Ottesen
Dagsorden:
1. Underskrift af referat fra 3. december 2019
2. Opdatering på damernes Final4 og herrernes Final4
- Evaluering Damernes Final4
- Status Herrernes Final4
3. Opdatering på kravspecifikationerne – næste step
4. Opdatering på udvikling af kvindehåndbolden
5. Prof. mødet den 5. februar
6. Eventuelt
Ad 1
Underskrift af referat fra 3. december 2019
Referatet fra mødet den 3. december 2019 blev godkendt og underskrevet.
Klubmødet med dameklubberne den 16. december blev kort evalueret.
Ad 2
Opdatering på damernes Final4 og herrernes Final4
Damerne:
Der er ved at blive lagt sidste hånd på evalueringen af Santander Final4 Damer. De væsentlige
elementer vil blive rundsendt til alle interessenter når den samlede rapport er færdig. Der
mangler stadig det sidste møde med Santander.
Regnskabet ser ikke så positivt ud som håbet. Dette skyldes udelukkende et mindre billetsalg
end forventet både af almindelige entrebilletter og VIP billetter. Regnskabet forventes udsendt
i uge 5 eller 6.

Herrerne
Vi har rundet de 10.000 solgte billetter, så mangler stadig 4.000. Der har været møde med
klubberne i sidste uge, hvor status og tiltag blev diskuteret. Med det nuværende salg forventes
det budgetterede mål for entre at blive indfriet.
John og Mia har været ude og besøge flere mulige partnere med nye muligheder for
partnerskaber i både pre-fasen og under selve Final4. Det forventes at vi kan lukke en partner
som aktiv medspiller i mediedagen snarest.
Beslutning: Klubberne og bestyrelsen holdes løbende opdateret om udviklingen
Kommunikation:
Ad 3
Opdatering på kravspecifikationerne
Kravspecifikationer blev forud for klubmødet sendt ud til klubberne for derefter at blive
gennemgået på klubmødet den 16. januar. Der fremkom en del kommentarer både
positive/negative, men langt hen ad vejen positivt modtaget. Meningen er at få bunden med og
løftet midten, og dermed få fremtidssikret det samlede produkt. Mange klubber lever allerede i
dag op til det meste af forslaget.
Der var en god debat om, hvorledes den fremtidige proces skal være, men der er stadig fuld
opbakning i bestyrelsen til, at det er den rigtige vej at gå. Det er også efterfølgende blevet
bekræftet fra flere klubber.
Repræsentanterne i Prof Udvalget tager udkastet med til næste møde og får clearet DHFs
holdning til indholdet samt for deres input til de forskellige procedurer og tidslinjer, der skal
være ved indførelsen af indholdet i diverse regelsæt herunder også straf og sanktionsområdet.
Herefter mødes arbejdsgruppen igen og arbejder videre med primært fokus på tidslinjer og
kontrol, straf og sanktionsområdet.
Beslutning: Udkastet tages med til Prof. mødet 5. februar.
Kommunikation:

Ad 4
Opdatering på udvikling af kvindehåndbolden
Tidslinjen i processen har indtil nu været:

Fælles møde med DHF – april 2019
Mission, Vision, Values proces med klubberne – maj 2019
Fastsætte indsatsområder i bestyrelsen – juni 2019
Gennemgå opdaterede indsatsområder i bestyrelsen – 14. august
Fastsætte mål og handlinger med klubber – 27. august 2019
- Målsætninger og nedsætning af arbejdsgrupper
Møder i arbejdsgrupperne – august til december 2019
Opsamling klubber – december 2019
- Udpegning af ”Must Win Battles”
Branding strategi – januar 2020
Gruppearbejde: Konklusioner
1. Hvad er de 2 vigtigste mål som samarbejdet mellem ligaklubberne skal måles på?
•

Internt: Mødepligt ved fælles møder med forpligtende konklusioner (tydelige
dagsordner, skriftlige referater, aktiv opfølgning)

•

Krav spec./Ligalicens

•

Eksternt: Fælles identitet (Verdens bedste liga), tilskuer vækst

2. Hvad er de 2 (max 3) vigtigste MWB de kommende 6 måneder?
•

Dataindsamling (Data)

•

Fælles produkter (fagligt netværk)

•

Krav spec. fase 1 (DF-H)

•

Idé Katalog (produktudvikling)

3. Hvad er de 2 (max 3) vigtigste MWB de kommende 12-18 måneder?
•

Data fortsat (fælles billetsystem) (Data)

•

Krav spec. fase 2 (DF-H)

•

Branding strategi er implementeret (Kommunikation og Branding)

4. Hvilke anbefalinger fra projektgrupperne er der IKKE er enighed om?
•

Mere konkrete indstillinger inden beslutninger (men enighed om principperne)

•

Husk at skabe ejerskab i Branding proces

5. Hvordan skal processen evt. fortsættes?
•

Projektgrupper fortsætter (nye tidsplaner fra grupperne)

•

Løbende fælles liga møder – indkaldelse og dagsorden følger

Det blev besluttet at der afsættes økonomi til at afslutte den igangværende proces. Herefter skal
dameklubberne selv finansiere yderligere omkostninger. Det skal dog bemærkes at de fleste møder i
grupperne afholdes af deltagerne selv, hvor værtsklubben dækker udgiften på skift.

Workshoppen den 16. januar med Alice Monberg endte ud med et strategihus, hvor man blev
enige om følgende foreløbige udkast:

Beslutning: Besluttede at arbejde videre med dameudviklingen.
Kommunikation:
Ad 5
Prof. mødet 5. februar
Punkter til Prof. mødet:
• DHFs struktur
• Udkast til kravspecifikation
• Elite Dommerudvalget

Der blev i bestyrelsen drøftet forholde både internt i DHF og Prof Udvalget, hvor vi til stadighed
gerne vil have mere ansvar, indflydelse og medejerskab.
Det interne samarbejde i Udviklingsgruppen med Elitedommerne og Elite Dommerudvalget blev
tillige drøftet.
Beslutning: TC sender de ønskede punkter til Frank Smith. PM aftaler næste fælles møde med
EDU.
Kommunikation:

Ad 6
Eventuelt
Kim Bay skitserede kort forløbet omkring hans fratræden hos Ajax København. Kim fortsætter
som suppleant i bestyrelsen indtil årsmødet.

