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Idrættens Hus, 30. oktober 2018 
 

 

BESTYRELSESMØDE 

23. oktober 2018 kl. 17.00 
Idrættens Hus 
 
 
Deltagere: Ernst Knudsen, Tobias Harpsøe, Per Hagbard, Mie Holck, Villy Rosendahl-Kaa og Minja 

Hjordt Langer (referent) 
Afbud:  Henning Gade og Christina Cassone 
 

1 Protokol og orientering 

  
Best.møde (21.08.18): 
(Ernst): Det blev understreget, at dagsordener til alle møder fremover skal udsendes i 
overensstemmelse med forretningsordningen og de deri fastsatte deadlines. Der har tidligere, og 
også i forbindelse med dette møde, været for mange gange, hvor dagsorden mv. først er sendt ud 
ganske kort tid før mødet. Dette gør det besværligt for deltagerne på møderne at forberede sig 
ordentligt og derfor skal forretningsordenens deadlines fremover overholdes. 
 
UU møde (05.09.18): 
(Per): Ikke det store. De var ikke så mange til selve mødet. Morten var der for første gang, men 
Elmer og Signe kunne ikke deltage (Elmer havde afbud forud for mødet, Signe på dagen).  
 
Det blev dog besluttet at 6. klassesreglen fortsat skal gælde og så har der været en forespørgsel om 
U14 måtte spille med Teen1 regler, men det er blevet til afslag, da det er svært at have forskellige 
regler på hver side af nettet.  
 
UU har næste møde: onsdag d. 14. november 2018. 
 
TDU (sidste møde 11.09.18): 
(Mie/Ernst): Der blev talt meget om medlemsundersøgelsen på seneste TDU-møde og der blev givet 
input til Minja i.fh.t seniorerne og hvilke områder der er relevante for TDU at få undersøgt.  
 
Derudover blev der talt om ændringerne i reglerne for Mix og anvendelsen af spillere, som spiller i 
andre række (evt. for andre klubber). Dette blev taget op, da Christina har haft bøvl med en formand 
fra en af mix-klubberne, som er meget utilfreds med denne regel. Det blev understreget, at 
mixspillere gerne må spille dame- eller herrerækker, men at 2/3 reglen skal overholdes ellers skal 
der søges dispensation. Sagen er lukket nu. 
 
FU: Har næste møde tirsdag d. 13. november 2018. 
 
BUSG: Der er tvivl om hvad der sker, om BUSG skal nedlægges. Vi afventer Volleyball Danmarks 
udmelding. 
 
(Tobias): Hvis de nedlægger, kan SVBK ikke gøre andet end at acceptere det, selvom det er rigtigt 
ærgerligt, at det tilsyneladende ikke rigtigt bliver begrundet hvorfor det nedlægges.  
 

2 Orientering fra formand 

 Tobias har ikke noget denne gang.  
 

3 Orientering fra Christina & Minja 

 1. Fra Christina: 
Turneringen er startet op egentlig ok. Vi har haft GP i Rødovrehallen med de svenske hold 
som er gået fint. Og ser frem til 11/11 hvor vi skal til Sverige. Det er ved at blive koordineret 
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på plads. Elmer fra VKV har forudbestilt busser. 
 
Den store udfordring er at få kids og teen-hold til stævner uden for Kbh. 
 
(Per): Det har været oppe på blandt andet netværksmøder og i UU, da det er et 
tilbagevendende problem og voksende problem. Per mener det skyldes, at der er blevet 
færre hold og så bliver det hele tyndere.  
 
(Mie): spørger ind til om det er fordi der er for mange tilbud til de de unge.  

 
Per mener, at det i højere grad handler om, at de bare ikke vil tage ret langt.  
 

2. Fra Minja (disse input er ikke en del af dagsordenen som den er blevet sendt rundt): Minja er 
ikke helt enig i at turneringsstarten har været helt god. Der er spillet kampe over de seneste 
fire weekender og antallet af fejl i kampskemaerne er langt oppe over 50%.  
 
Det mest almindelige er, at der mangler numre på dommerne, at der mangler en dommer 
eller at dommerne ikke er uddannet. Det er særligt i de lave serierækker og Mix 2, at det er 
helt skidt, men Minja har også udskrevet flere bøder for Danmarksseriehold og Serie1 hold.  
 
Derudover er ca. halvdelen af de dommernumre der er skrevet på ikke tastet ind i Vola, så 
det giver ekstra arbejde at lede efter dem og få dem tjekket efter.  
 
Dertil kommer en del problemer med at uploade kampskemaerne rigtigt, som gør at der ofte 
ligger en 3-4 filer på hver kamp, at nogen har glemt en side mv.  
 
Der er en 3-4 klubber der helt har glemt/undladt at uploade kampskemaerne og 
holdsedlerne, så de skal efterspørges og så er der et par eksempler på klubber, som har 
anvendt kampskemaer som er mere end 3-4 år gamle og derfor ikke må anvendes. Og så er 
der ligeledes en 3-4 kampe, hvor resultaterne ikke er tastet ind. 
 
Alt ovenstående, både der hvor der udskrives bøder og der hvor der ikke gør, medfører at 
der skal bruges rigtigt meget tid på kontakten til klubberne, så vi sørge for, at fejlene bliver 
rettet og ikke gentager sig. Vi modtager lige dele brok og ros for arbejdet.  

 

4 Dommerudvalget 

 1. Der bliver gjort status på antallet af dommere og det ser rigtigt godt ud: der er afholdt rigtig 
mange dommerkurser i SVBK-klubber efter sommerferien (omkring 10, ifølge Sara fra 
Volleyball Danmark), den eneste udfordring er at der er pres på antallet af instruktører, da de 
fleste også er ligadommere og de hænger som bekendt ikke på træerne lige i øjeblikket. 
 

2. Det bliver desuden besluttet at der skal reklames noget mere for Dommer+ så SVBK kan 
lave noget mere dommerpleje.  

 

5 Økonomi 

 Regnskab 2018 
 
Christina er i tvivl om følgende: Bøder i forbindelse med ungdoms Sjællandsmesterskaberne i foråret 
2018. Skal de under konto 1133 ”Bøder” eller 1201 ”SM kval turnering”?  
 
(Tobias) Beslutter at når det ikke er et større beløb, skal det bare under bøder.  
 
Budget 2019 
Frist for forslag fra udvalgene til budget 2019: Hvornår skal budgettet være endelige lagt? 
 
Budgetforslaget for 2019 vil blive præsenteret af FU på næste bestyrelsesmøde 15. december 2018. 
Udvalgene indstiller inden da. 
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6 Næste møde 

 15. december i Brøndby i forbindelse med Final 4. Kredsen betaler indgangen til kampene for 
bestyrelsen. 
 
Mie har afbud.  
 

8 Evt. 

 (Mie) Fortæller at hun blev inviteret til møde i dommerudvalget under Volleyball DK tidligere på 
efteråret. Kort efter blev det aflyst, med den begrundelse at bestyresen for Volleyball Danamark 
skulle med ved et møde af den størrelse. Siden har hun ikke hørt mere.  
 

 
 


