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Notat fra strukturdebat 5. februar 2011 
 
 

Deltagere 
1. HK: Sigfred Haubro (SH) 
2. HK: Niels Steen Larsen (NSL) 
3. HK: Poul Jacobsen (PJA) 
4. HK: Kai Bjørnskov (KBJ) 
5. HK: Jean B. Mikkelsen (JBM) 
6. HK: Aage Olsen (AAO) 
7. HK: Christian Grubert (CG) 
8. HK: Verner Christensen (VC) 
9. HK: Erik Søbjerg (ES) 
FU: 
Lars-Henrik Bech Hansen (LBH) 
Tom Skovgaard (TS) 
René Baarup Christensen (RBC) 
Chresten Nielsen (CHN) 
Kim Skaanning-Pedersen (KSP) 
 

Oplægget til drøftelserne – udsendt forud for seminaret samt 
benyttet på seminaret 
 

1. Fordele og udfordringer ved strukturændring. 
Hvad er de største fordele og hvad er de største udfordringer ved 
strukturændringen? 
 

2. HK arbejde i hovedkredsen. 
Hvilken rolle bør en HK have mht. til skabe aktiviteter i deres 
hovedkreds? 
 

3. Holdturnering. 
Hvordan skabes de bedste rammer for en fremtidig holdturnering i de 
store hovedkredse? 
 

4. Demokratisk situation i HB. 
Hvordan løses den demokratiske situation bedst? 
 

5. Personlige roller og personlige perspektiver i den ny organisation. 
Kan folk se sig selv i den nye organisation? 
 

6. Hvordan skabes de gode strukturændringer? 
Tidspunkt på året, medlemmer osv. 
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Noter fra gruppefremlæggelserne og fælles diskussion 
 
HK’s arbejdeopgaver 
 
Liste over HK’s arbejdsopgaver udarbejdet i gruppe 1+2+8 

 Klubadm & medlemsadm. / kartotek 
 Holdturnering 
 Ungdomsarbejde, inkl. DSS samarbejde 
 Internationale turneringer & tilskud 
 HK-mesterskaber, og GrandPrix, og dagsturneringer 

 Webside(r) 
 Materiale (til eget brug og til udlån), inkl. live-materialer 
 Deltagelse / repræsentation i DSU, nationale og andre aktiviteter 
 Initiativ- / aktivitets-pulje 

 
Holdturneringen 
 
Gruppe 1+2+8 HK 

 Muligt med en fælles turnering for hele Sjælland, men der er forskelle 
som der skal tages højde for 

Gruppe 3+4+5 HK 

 Evt. en ekstra division under 2. division, som administreres på DSU-
niveau (m 8-pers hold) 

 1 Liga, 2 1div (øst, vest), 4 2div (1 i hver HK), 8 3div (2 i hver HK) og 
evt. et antal 4div (fri tilmelding) 

 Evt. en lokal holdturnering efter egen model 
Gruppe 6+7+9 HK 

 Geografisk opdeling som hovedregel (pyramideform) 
 Hovedkredsturneringer som det ønskes lokalt i HK’erne 

Diskussion 

 Øst-Vest opdeling en fordel! 
 
Demokratisk situation 
 
Gruppe 1+2+8 HK 

 Også overvejet "ingen HK'er". Valgkredse en model. 
Gruppe 3+4+5 HK 

 2 fra hver af 4 HK, vægtning 8 + efter medlemstal 
 Og: FU + én HK må ikke gælde som flertal 

Gruppe 6+7+9 HK 
 Nærhedsprincippet vendt, er vigtigt. 

Diskussion 

 Evt. et repræsentantskab!? 
 Delegeretmødets rolle drøftet, og demokratiet, evt. baseret på 

nuværende grundlag 

 HK-formændene skal styrke kommunikationen ud til klubberne 
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 FU er en slags ”direktion” for DSU 
 
HK arbejde i hovedkredsen 
 
Gruppe 1+2+8 HK 

 Liste over HK-opgaver udarbejdet og præsenteret (se tabel nederst) 
 Mange opgaver kan klares på nationalt plan 

Gruppe 3+4+5 HK 
 På linie med HK 1+2+8. 
 Evt. behov for "område-repræsentanter", hvis større HK'er. 

 Behov for tættere forbindelse mellem HK og klubberne end i dag! 
Gruppe 6+7+9 HK 

 HK'en skal selv bestemme deres aktiviteter. 
Diskussion 

 Forslag om at DSU bør forpligte HK'erne. 
 
Personlige roller, strukturændringer og Fordele/udfordringer 
 
Gruppe 1+2+8 HK 

 Sigfred: Sjælland er ikke noget problem. 
 Niels Steen: Svært ved at se hvad vi skal hen imod. Alt for mange åbne 

spørgsmål. Men det kommer. 
 Verner: Med her "på afbud". Det har ikke været drøftet. 

 8HK formand og kasserer vil ikke genopstille! 
Gruppe 3+4+5 HK 

 Kan mønstre ca. 7 tilsammen i en "ny HK-bestyrelse" 
 Tidsrammer: Formentlig først 2014 eller senere. 

 Kommunikation og forståelse vigtig. 
 Jean: Ja, man mener det er en fordel at gøre det. 
 Kaj: Ikke drøftet så meget. Men det vil ske! 
 Poul: Ja, det skal ske. Og trend'en er der og bliver synlig. 

Gruppe 6+7+9 HK 

 Aage: "Lokal indsats" konceptet fortoner sig. 
 Strukturændring skal ske rimeligt hurtigt, fx 1 års tid. 
 Bedre grundlag for en masse aktiviteter mv., og bedre økonomi. 
 Christian: Helt enig med Aage, men skepsis i baglandet. Går selv ind for 

det! 

 Erik: Ja, det skal gøres! 
 Jean: Hvad er visionerne med det? Det skal kommunikeres ud. 
 Erik: En enig HB samt et gennemarbejdet forslag - det er det afgørende. 

Diskussion 
 Evt. adskille holdturneringen fra den administrative HK-

sammenlægning!? 
 Holdturneringen først!? Eller den adm. sammenlægning først? 
 Evt. følge regionsgrænserne, specielt på Sjælland!? 

 


