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Idrættens Hus, 28. oktober 2017 
 

 

BESTYRELSESMØDE 

25. oktober 2017 kl. 17.30 
Idrættens Hus 
 
 
Deltagere: Ernst Knudsen, Henning Gade, Tobias Harpsøe, Mie Holck, Villy Rosendahl-Kaa og Christina 

Cassone (referent) 
Afbud:  Per Hagbard 
 

1 Protokol og orientering 

  
Best.møde (sidste møde 22.05.17): i.a.b. 
 
UU møde (12.06.17): i.a.b. 
Mødet 4/9 blev aflyst. Næste møde er 31/10. 
Emner: ungdomsspillere/hold på seniorhold (på bekostning af ungomsturneringen), tilmeldinger til 
SM og strukturen på GP. 
 
TU (næste møde 07.12.17):  
Turneringen kører derudad uden problemer, derfor har der heller ikke været et presserende behov 
for at holde møde. 
Vi holder status quo ift. antal hold. Vi har 3 damehold mere end i foråret, men 2 færre herrehold og 
nu også et mix hold mindre. Dog er der mange nye hold med ift. sidste sæson, bl.a. Aakirkeby fra 
Bornholm i HDS. 
Det føles også som om der har været betydeligt færre kampflytninger ift. sidste år, hvilket også har 
givet ro og overskud i opstartssæsonen. 
Det virker som om der er en boost af nye damespillere i kbh området som søger klub. Mange er fyldt 
op med nybegynderhold. Der er lavet en FB opslag hvor klubberne har meldt ind hvis de havde plads 
til dem. 
 
DU (24.08.17 + 28.09.17): 
Der er god energi og det halter meget på dommerområdet. Næste møde er 9/11. 
 
FU: Der skal aftales et møde, hvor der bl.a. skal kigges på budgettet 2018. 
 

2 Orientering formand 

 i.a.b. 

3 BUSG 

 Henning kan desværre ikke kommer til næste BUSG møde (søndag 5/11) da datoen blev sendt ud 
med kort varsel. 
Thomas fra Volleyball Danmark bestyrelsen har ringet til Henning angående BUSG mødet. 
Forbundet har i tankerne om at nedlægge udvalg/styregrupper og lave netværksgrupper i stedet for. 
Tanken er at have netværksgrupper på de sociale medier som også mødes en gang i mellem. 
Henning har spurgt til indflydelsen af disse netværksgrupper. De vil have indflydelse og man vil være 
lydhør overfor dem. 
Ideen er meget god og spændende og vi vil gerne støtte omkring det, men vi er skeptiske om man 
faktisk vil være lydhør med den historik der er, når man har ytret bekymringer og kritik. 
Fordelen ved netværker kan være at flere grupper kan blive hørt. 
Det er vigtigt at det man taler om til netværksmøderne også bliver taget videre og hørt på højere 
plan. Folk melder sig til bestyrelser, udvalg, styregrupper fordi man vil have indflydelse og stopper 
med at involvere sig hvis der f.eks. bliver besluttet det modsætte og føler sig ikke hørt. 
Man kunne forslå at man kunne have begge dele, altså netværker og BUSG som kan handle efter 
hvad der bliver snakket om på netværker. 
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Tobias vil gerne tage til BUSG mødet hvis det bliver accepteret. 
 
Man kunne også lave et seniornetværk i kredsen for at dække bredde og motion seniorvolley. 
 

4 Orientering sekretær 

  
Hævercamp 
Det har været en succes. Der er kommet meget ros omkring arrangementet. Folk var glade og vil 
gerne have mere af det. 
Vi planlægger at have en camp/kursus til foråret. 
Vi kunne evt. lave en hævercamp mere i udkanten af Kbh/Sjælland og en serv/modtagning camp i 
Kbh område. 
CC undersøger mulighederne for hal, tid og instruktører i januar/marts. 
 
Hjemmesiden 
CC er meget glad for hjemmesiden som sparer en masse tid på mail. 
Lidt udfordringer med at finde kapprogrammet direkte på den række man har brug for i stedet for at 
udfylde oplysningerne. CC retter til. 
 
Netværksmødet 21/9 
Spændende møde med argentiner der fortalte om hans projekt Monster Block. 
Vi har fået lidt inspiration til at udvikle på kidsvolleyreglerne. F.eks. at man kan få smashet med 
allerede med i level 2. 
 

5 Dommerudvalget 

  
DU har lavet et 3-sporsprojekt. 
1. Vi skal have uddanne flere dommere 
2. Vi skal videreuddanne og pleje klubdommerne (Dommer+) og danne et netværk med dem. 
3. Projektdommerne hvor kvaliteten sikres og som sendes ud og dømmer også udenfor deres klub. 
 
Vi er gået ind og er mere konsekvente på at tjekke kampskemaerne så vi sikrer at det er uddannede 
dommere til kampene. Det er ikke for at straffe klubberne eller hive flere penge hjem, men for at 
skubbe klubberne til at have de rigtige mennesker på dommerstolen samt i at tage et medansvar i 
den dommersituation vi har i kredsen. 
Vi tror ikke på at guleroden er nok til at vi få flere dommere, for der er ikke mange der har lyst til at 
dømme og frivilligt tage de ekstra dommertjanser. 
Pengene fra dommerbøderne skal gå i en fond som klubberne kan søge som tilskud til deres 
dommerkurser. 
 
Henning: det var dejligt med den energi og arbejde I har lavet. Vi skal motivere og nurse inden vi 
straffer og give folk muligheden for at uddanne nogle dommere. Vi skal nurse de unge spillere som 
starter med at dømme. Der burde være flere dommere, men folk har ikke lys til at dømme. 
 
Tobias: det er svært for små klubber med et seniorhold at finde dommere. De kan godt uddanne 
dommere men det hjælper ikke hvis det er dem der skal spille. Så skal der laves en aftale blandt de 
små klubber hvor man kunne udveksle dommere. 
Jeg er imod flere bøder men sagen skal pushes meget mere. Dommerniveauet i kredsen er godt 
nok. Vi skal ud og fortælle det. 
 
Mie: vi har snakket om de små klubber til vore DU-møder. Fokusset ligger også mest på de klubber 
med flere hold hvor der burde være muligt at skaffe dommere internt. Når DU mødes igen kigger vi 
på de små klubber og ser på hvad vi kan gøre dér. 
Vi kan godt gå ud og fortælle om det til klubberne, men hvis man weekend efter weeknd stadig 
”smider” ikke kvalificerede dommere på stolen uden det har konsekvenser, hvorfor skulle man så 
tage det seriøst? 
 
 



REFERAT 

 
Henning: du kan ikke tvinge folk på stolen som ikke har lyst. 
Behandler vi vores dommere for dårligt? Bliver de overfuset for meget når de er på stolen? Og for lidt 
respekt? 
 
Villy/Mie: vi skal starte et sted. 
Klubberne kan slippe for bøderne hvis de bestiller et dommerkursus, for så viser de at de arbejder på 
sagen. 
Til næste DU-møde tjekker vi kampskemaerne igennem og de dommere der faktisk har dømt, og 
prøve at samle dem og kontakte dem. Vi skal have nogen at kontakte før vi kan søsætte Dommer+ 
projektet hvor vi gerne vil nurse de klubdommere der faktisk dømmer og vil blive bedre. Vi vil bl.a. 
tilbyde spotkurser og t-shirts til dem. 
Bl.a. håber vi på at holde noget 12/12 til Europa Cup kampen i Holte. 
 

6 Økonomi 

  
Regnskab 2017 
Lige nu ser det ud til at vi kommer ud med et overskud da vi nok få flere indtægter end udgifter. 
 
DU kigger på at hvad der regnes på at bruge til dommerkurser og pleje af dommerne. 
 
Der oprettes en fond som de hold der skal til/fra Bornholm i turneringen kan søge som tilskud til 
deres færgebilletudgifter. Det er en betydelig ekstra udgift for holdene. Vi kører det som en 3-årige 
projekt. I 2017-18 tilbyder vi 10.000 pr. halvsæson som man kan søge. Vi vil gerne støtte de 
bornholmske hold til at deltage i vores turnering. Fonden kan også søges af de hold der skal til 
Bornholm og spille. 
CC sender informationen snarest. 
 
Vi skal pleje de frivillige i SVBK ledelsen (bestyrelse og udvalg) med en t-shirt og sweatshirt med 
SVBK logo på. CC undersøger hvad der kan fås. 
 
Udvalgene skal kigge deres poster igennem inden budgetlægningen. 
 

7 Næste møde 

  
Bestyrelsesmøde m. julemad lørdag 16. december inden Final4 finaler. 
 
Vi skal have et bestyrelsesseminar i det nye år (januar), samt et netværksmøde med vores klubber 
(efter vinterferien). 
Hvilke projekter skal der sættes i gang i det nye år? Hvad har klubberne brug for? 
Vi skal nok bruge en facilitator til bestyrelsesseminaret. 
 

8 Evt. 

 Intet 

 
 
Venlig hilsen, 
 
Christina Cassone 
Kredssekretær 


