REFERAT
Idrættens Hus, 18. oktober 2016

BESTYRELSESMØDE
9. september 2016 kl. 17.00
SVBK kontor (Idrættens Hus)

Deltagere:

Tobias Harpsøe, Ernst Knudsen, Per Hansen, Simon Øksnebjerg, Henning Gade, Mie Holck,
Ville Rosendahl-Kaa og Christina Cassone (referent)

Afbud:
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Protokol
Best.møde (31.05.16): i.a.b.
UU møde (31.08.16): referatet er sendt ud til revision til UU-medlemmer
TU: har først møde 13/9
DU: ikke i gang endnu. Der skal aftales et påsætningsmøde
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Orientering formand
Det har været en stille sommer.
Har været i Vridsløselille fængsel med Thomas Bro-Rasmussen (Volleyball Danmark) for at se
projektet om de afviste asylansøgere.
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Orientering best.-medlemmer
UU: har sagt officielt farvel til Henrik til UU-møde 31/8.
Vi har brugt en del tid på at lave et møde med unge 15-20 år. Hvad er sjovt og hvad fastholder dem?
Dorte og Simon står for et møde 2. november hvor de skal arbejde i gruppe. Det vi får ud af det, vil vi
bruge til f.eks. forbundets netværksmøder.
GP i Julen hvor vi mixer holdene i en række uanset om det er pige- eller drengehold. Vi holder det på
den sidste GP i 2016 og vi prøver at holde hele stævnet i Rødovrehallen, som er en af de haller vi
har i forvejen.
UU har fået Vestsjælland som medlem. De roterer rundt så der er 3 personer der skiftes til at komme
til UU-møderne.
Vi fik også langt om længe givet Årets SVBK’er til Peter Jespersen til DM i Beach på Amager Strand.
TU: holder først møde i næste uge.
Fokuspunkter: pointgivningen (har ændret pointgivningen til at der bliver givet 3-1 point ved 3-2
resultat); transseksuelle, hvad er der af regler?
Nye kredskampskemaer som kan printes direkte fra TU-planen med alle kampinformationer.
FU: Der skal aftales et møde hvor der skal kigges på budgettet 2017.
DU: CC og Villy kigger på DU budget.
Villy: Det er første gang Villy har DU og har ikke erfaring på det område. Hvis der er nogen der
mener han bør vide noget eller har materiale, må de gerne give sende det til ham.
Mie til DU: Der er en udfordring ift. HS2 når der spilles 3-kantsstævner. Hvis man har et nyt hold
ligesom VLI, er der ikke nogen der kan dømme (har dommercertifikat) den oversiddende kamp. Skal
man lave om så hjemmeklubben dømmer alle 3 kampe? Men den modsatte udfordring er der også:
hvis man ikke har mange i klubben, eller de andre hold i hallen samme dag, har man ikke nogen til at
dømme alle 3 kampe på hjemmebane. TU tager det op til mødet 13/9.
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Orientering sekretær
 Turneringen 2016/17
- En hurtig orientering om de forskellige turneringer (både senior og ungdom)
Det har været en turbulent start hvor 2 af rækkerne skal laves om efter en misforståelse
om haltider.
Henrik og CC har haft møder om ungdomsturneringerne så CC føler sig nogenlunde
godt klædt på til opgaven.
CC skal finde en anden rytme til næste sæsonstart hvor der er mere balance mellem
planlægningen af senior- og ungdomsturneringen, for der har været meget på samme
tid.
5 nye damehold, 5 nye herrehold, 2 nye mixhold – og fyldt godt op i alle rækkerne i
kredsturneringen. I Kredspokalen er der 14 damehold, 12 herrehold og 12 mixhold. 1.
runde bliver 8/10 i Rødovrehallen.
-
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Propositioner 2016-17 godkendt.

 Ny hjemmeside under udarbejdelse
Økonomi
Bestyrelsen har fået et regnskab pr. 06.09.16, resultat 2015 samt budget 2016.
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Regnskab 2016
- Tilføje konto under udgifter til kredsholdslicens så man kan se hvad vi opkræver på
vegne af forbundet. Så går indtægtskontoen ikke bare går i 0.



Budget 2017
- Kontingenter: skal justeres (liste over basismedlemmer til næste FU-møde)

BUSG
Henning orienterer om BUSG:
Der er møde på søndag 11/9. Kredsene vil have flere involveringspunkter, færre orienteringspunkter.
Bjarke Huss er blevet udpeget af bestyrelsen til at være medlem af BUSG.
Nyt projekt: ”Vild med volley” (motionkoncept med DGI)
Målgruppe: 30-60 år. Fokus: klubudvikling og aktivitetsudvikling.
SVBK ser med stor glæde på at forbundet vil sætte et projektet i søen er vil udvikle klubberne ift.
bredde. Vi mener at den største udfordring vi har i volleyball for medlems- og klubfremgangen er at
skaffe flere trænere og ledere til at drive klubberne.
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Næste møde
26.10: FU- og bestyrelsesmøde kl. 17.00 og 18.00
17.12: Bestyrelsesmøde ifm. Final4 ca. kl. 11.30
02.02: Bestyrelsesmøde kl. 17.00
Evt.
Henning: Farum-Holte er i gang med et projekt ”Team frivillige”, inspireret af Skævinge IF som har en
gruppe frivillige som ikke nødvendigvis har noget med fodbold at gøre. Vi har holdt et første møde
med DGI og vi skal have nedsat en projektgruppe.
Tobias: TIK har fået godkendt et international Erasmus-projekt til 1,3 mio med partnere i Polen,
Bulgarien og Italien. Det går ud på at udvikle nogle internationale værktøjer til hvordan man kan
bruge idræt/sport understøttende i undervisningen.

Venlig hilsen,
Christina Cassone
Kredssekretær

