Referat, DF-H bestyrelsesmøde 24. oktober 2019 - internt
(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), Bo Tranberg (BT), Thomas Christensen (TC)
Afbud: Ingen
Gæster: Thomas Knudsen under punkt 2
Referent: Dorthe Ottesen
Dagsorden:
1. Underskrift af referat fra 14. august 2019
2. Klubbernes leverancer herunder drøftelse af evt. indførsel af konsekvenser og bøder
a. Logning, Video deling, levering til ligasponsorer, osv.
b. Thomas Knudsen deltager i mødet under dette punkt
3. Økonomi – 6 måneders regnskab
4. Orientering om status på DF-H Events
a. Super Cup
b. Final4 Damer
c. Final4 Herre
5. Fremtidens kommercielle opsætning i DF-H
a. Status på afholdte møder med eksterne bureauer
b. Gennemgang af DF-H’s varelager (umiddelbar brainstorming vedlagt)
c. Opstilling af fremtidige modeller
d. DF-Hs øvrige organisering
6. Turneringsstruktur i fremtiden
a. Udfordringer fra 2020/ 2021 og fremefter – hvordan tager vi ansvaret for dette
7. Prof Udvalget
a. Siden sidst
b. Næste møde den 7. november
8. Dansk Håndbold Award
a. Status – se skriftlig korrespondance vedlagt
9. Eventuel

Ad 1
Underskrift af referat fra 14. august 2019
Referatet fra mødet den 14. august 2019 blev godkendt og underskrevet.
Ad 2
Klubbernes leverancer herunder drøftelse af evt. indførsel af konsekvenser og bøder
- Logning, video deling, levering til ligasponsorer, osv.
Thomas Knudsen opdaterede bestyrelsen på de væsentlige områder af både positiv og negativ
karakter. Langt de fleste steder går det rigtig godt, og de steder hvor det halter lidt føles det
som om, det er fordi klubberne ikke vægter det nok.
Klubberne skal opdateres på, hvad de forskellige leverancer indeholder, og hvad det bruges til.
F.eks. at mere end 6 millioner har brugt vores livescore i sidste sæson.
En udfordring nogen steder er internetforbindelse.
Beslutning: Punkterne tages med i ”Kravspecifikationen” til deltagelse i Dansk Elite Håndbold.
Kommunikation: Klubberne orienteres når der foreligger et udkast.
Ad 3
Økonomi – 6 måneders regnskab
TC gennemgik kort 6 måneders regnskabet.
Regnskabet viser kun meget få udsving. Det påvirker naturligvis regnskabet positivt, at der er to
ligasponsorater i stedet for et. Dette betyder et positivt estimat på ca. 100.000,- mod et budget
på 0,Afgørende punkterne her er de 2 Santander Final4 stævner. De fleste penge udloddes dog
direkte videre til klubberne, så det har kun lidt effekt på vores bundlinje.
Til næste sæson skal det afklares om EC puljen skal bevares, nu hvor EC forholdene er ændret
væsentligt.
Der arbejdes tillige på en fællesløsning omkring brug af SocialCee, som både kan understøtte
vores fan aktivering men også opsamling af data.
Beslutning: Estimat er efterfølgende udsendt til bestyrelsen.
Kommunikation:

Ad 4
Orientering om status på DF-H Events
Super Cup i Næstved blev kort evalueret. Der var generelt stor tilfredshed med afviklingen.
Status på de to Santander Final4 stævner blev gennemgået. Klubberne tages meget med på
banen.
Der er ligeledes taget meget fra herre klubbernes feedback fra sidste år med i planlægningen af
Jyske Bank Boxen 2020.
Beslutning:
Kommunikation:
Ad 5
Fremtidens kommercielle opsætning i DF-H
TC gennemgik status efter møderne med en række eksterne partnere.
Der var en løs diskussion omkring positive og negative sider ved de forskellige løsninger.
Bestyrelsesmedlemmerne melder tilbage med input til TC, så der på december mødet
opdateres yderligere på området
Beslutning: Input fra bestyrelsen til kommerciel afdeling skal sendes til TC inden 20. november.
Kommunikation:
Ad 6
Turneringsstruktur i fremtiden
Udfordringer fra 2020/2021 og frem efter.
Vi er presset med antal spilledage/terminer vi har 40 spilledage til at afvikle 42 spilledage.
Vi kan ikke nå at ændre strukturen for 2020/2021 – skal vi ændre turneringen for 2021/2022
skal det gøres inden 31. december 2019.
Bestyrelsen var enig i, at der skulle kigges på damestrukturen igen. Samtidig ønskede man, at
der også bliver afholdt møde for herrerne.
Beslutning: Punktet tages med på Prof. mødet, for at få bekræftet procedurerne. Der indkaldes
til udvalgsmøder for både damer og herrer.

Kommunikation: TC indkalder til klubmøder.

Ad 7
Prof. Udvalget
Punkter til næste møde den 7. november
 EC reglement
 Klage fra Skanderborg
 EDU visionsplan
 Turneringsstruktur
 Talentudvikling
 Organisations struktur
Beslutning: TC sender punkterne til Frank Smith
Kommunikation:
Ad 8
Dansk Håndbold Award
Status – skriftlig korrespondance fremsendt.
Der arbejdes ikke længere med Dansk Håndbold Award.
Bestyrelsen mente heller ikke der var opbakning til anden form for afslutning på sæsonen.
Beslutning: TC melder ud til samarbejdspartnere, at der ikke arbejdes med Dansk Håndbold
Award længere.
Kommunikation: Der meldes ingen offentlig kommunikation ud.
Ad 9
Eventuelt
TC opdaterede kort omkring forløbet med møder for udvikling af dameligaen, som er i fuld
gang.

