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1 Status om CC’s arbejdsopgaver 

 CC har givet en kort status over arbejdsopgaverne. Opgaverne er primært af afvikling/drift-karakter. 
Derudover har vi vendt status ifm. ferie, gået i dybden med nogle opgaver ifm. planlægning af 
kampe/halfordeling, kigge evt. efter kurser der giver mening for mit arbejde. 
CC tænker til næste FU-møde evt. om der er andre opgaver hun kunne tænke sig at lave/fordybe sig 
i specielt hvis der bliver ansat en ekstra medarbejder. 

2 Egenkapital 

 Efter bestyrelsesseminaret i januar, ønsker bestyrelsen at egenkapitalen skal ned på 400.000 kr. og 
det skal ske over de næste 3 år. 

3 Projekter 

  
Coaches Clinic 
Bestyrelsen og FU har besluttet at dække op til 50% af kursusudgiften til Coaches Clinic i juni. Der 
dækkes for max 2 personer fra hver klub. Der laves en formular på hjemmesiden hvor der skal 
oplyses hvad man regner at kunne få i refusion af kommunen. Tilskuddet gives til SVBK’s 
medlemmer, dvs. trænere og spillere der har været tilknyttet kids, teen, ungdom eller breddesenior i 
SVBK. Refusionen bliver overført/modregnet klubfaktura efter kurset er afholdt. 
Desuden dækkes kursusudgifterne for SVBK bestyrelses- og udvalgsmedlemmer. 
 
Camps 
Vi skal stadig arrangere flere camps til seniorhold. 
 
Deltidsmedarbejder 
Bestyrelsen ønsker at ansætte en deltidsmedarbejder (i en begrænset tid på f.eks. et halvt eller 1 år) 
til både at støtte op omkring de administrative opgaver sammen med CC, men også til at søsætte 
nogle projekter som f.eks. en analyse af vores klubber for at finde ud af i hvilken retning vi skal for at 
understøtte dem bedre, hjælpe med at sætte et seniorstævne op at stå, m.m. 
CC undersøger de økonomiske rammer. CC og Mie sætter sig ned en dag og skriver et opslag til 
stillingen. 
 
Efterskoleprojekt (Kim Buchwald) 
Bestyrelsen har besluttet at støtte efterskoleprojektet med 5000,-. 
Det er et projekt hvor Kim kører ud til forskellige efterskoler med volleyball på programmet (i et eller 
andet omfang) og skaber kontakt/link til dem så vi kan kontakte dem efter deres ophold er slut og få 
råd til hvor de eventuelt kunne starte til volleyball hvis de ønskede at fortsætte med det i en klub. 

4 Diverse 

 Planlægning af årshjul ifm møder for bestyrelse og udvalg. 
 
Beretningerne til rep.materialet skal sendes til kredssekretæren senest 1. maj. 

 
 
Venlig hilsen, 
Christina Cassone 
Kredssekretær 


