
REFERAT 

 
 

Idrættens Hus, 16. juni 2015 
 

 

BESTYRELSESMØDE 

27. maj 2015 kl. 18.00 (FU-møde kl. 17.00) 
SVBK kontor (Idrættens Hus) 
 
 
Deltagere: Carsten Olsen, Ernst Knudsen, Tobias Harpsøe, Henning Gade og Christina Cassone 

(referent) 
Afbud:  Simon Øksnebjerg, Per Hagbard 
 
 

1 Protokol 

  
Best.møde (29.04.15): intet. 
 
UU møde (næste møde 8/6): intet.  
 
FU møde (27/5 inden bestyrelsesmødet): hurtigt resumé over hvad der er diskuteret til FU møde 
tidligere. 
 
TU møde (næste møde 9/6): intet. 
 
Rep.møde (SVBK): Fint med lidt debat. Vi vil gerne have flere deltagere og med mere dialog/debat. 
En idé kunne være at netværke i starten af mødet f.eks. over et tema. 
 

2 Orientering formand 

  
Intet at berette. 
 

3 Orientering best.-medlemmer 

  
UU: ikke nogen tilstede fra UU.  
 
TU: Propositionerne er rettet til. Indbydesen til 2015/16 er sendt afsted. 
 
FU: intet 
 
DU: Tobias har haft travlt så er lidt bagud med opgaven om at få DU op at stå igen. 
 

4 Orientering sekretær 

  
Intet at berette. 
 

5 Konstituering og arbejdsopgaver 

 Næstformand: Tobias 
Økonomiansvarlig: Carsten 
UU formand: Per 
TU formand: Ernst 
DU formand: Tobias 
Protestudvalg: Christina spørger Hassan og Michael Andersen om de ønsker at fortsætte, samt om 
Simon ønsker at være repræsentanten fra bestyrelsen. 
 
 
 



REFERAT 

 
Opgaver: 

 DGI projekt: politisk og udviklingsmøde 17/6. Projektet overgår til Tobias, dog tager Henning 
mødet 17/6. 

 

 BUSG: Henning 
 

 Vi vil gerne holde nogle netværksmøder for at få mere energi og lære klubberne og hinanden 
bedre at kende. 

 

6 Ansættelse af kredssekretær 

  
Der lægges et opslag ud senest mandag 1/6 med frist 14/6. Start 1/8. 
Henning sender noget materiale til Tobias, som udarbejder opslaget og sørger for at dele det på 
diverse platforme. 
 

7 DGI projekt 

  
Der er booket lokale i Engelsborghallen onsdag 17. juni til udviklingsmøde. 
CC har lavet et udkast til indbydelsen og efter evt. kommentarer/rettelser, sendes denne gerne inden 
søndag 31/5 (CC tager på ferie derefter 5 dage). 
 

8 DVBF Rep.møde 

  
Materialet er lagt på forbundets hjemmeside. 
Kredsholdslicensen er foreslået til 2.150,- (50,- mere end sidste år).  
 
Deltagere til rep.mødet: Henning (Farum stemme), Tobias (TIK stemme), Carsten og Ernst (SVBK 
stemmer), Christina. 
 

9 Næste møde 

 Doodle ultimo august 

10 Evt. 

  
1. Godkendelse af propositioner 2015/16 med mandat til TU at der kan ændres ift. f.eks. krav til 

dommere, eventuelle ændringer efter DVBF rep.møde og TU-møde 9/6. 
2. Dommerkurser: de afgives til DVBF. Det skal officielt meddeles (Tobias/DU). 

 

 
 
Venlig hilsen, 
 
Christina Cassone 
Kredssekretær 


