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Idrættens Hus, 21. februar 2019 

 

BESTYRELSESMØDE 

28. februar 2019 kl. 17.30 
Idrættens Hus i mødelokale på 1. sal (overfor elevatoren) 
 
 
Deltagere: Ernst Knudsen, Per Hagbard, Tobias Harpsøe, Mie Holck, Villy Rosendahl-Kaa og Christina 

Cassone (referent) 
Afbud:  Henning Gade 
 

1 Protokol 

 Til Turnerings- og dommerudvalgsmøde (TDU) 17.01.19 havde vi Niels Erik Broberg med. Han er 
interesseret i komme ind Dommerudvalget (DU). Bestyrelsen skal godkende nye medlemmer. 
Bestyrelsen godkender Broberg til DU. 

2 Orientering formand 

 Vi har fået en henvendelse fra Thomas Bro-Rasmussen som ønsker at tale med bestyrelsen om 
hans kandidatur som formand i Volleyball Danmark. Thomas inviteres til næste bestyrelsesmøde. 

3 Orientering best.-medlemmer 

 Per: sidste UU blev aflyst. 

4 Orientering sekretær 

  
Medlemstallene er så småt ved at være inde. DIF skal kvalitetssikre dem før de bliver offentliggjorte, 
men det lyder til at vi holder status quo. 
 

5 Rep.møder 

  
1. Finde dato til SVBK rep.møde: onsdag 22. maj i Idrættens Hus 

Indkaldelse senest 2 mdr. inden (= 22. marts) 
Vi havde lagt UU møde den dag, så UU-mødet skal flyttes til efter 22. maj. 
Materiale sendes ud senest 8 dage før (= 14. maj) 
Tekst til rep.materialet skal sendes til CC senest 1. maj. 

2. Forbundets rep.møde er den 2. juni i Korsør ifm. landskamp i Slagelse. 
CC sender en reminder primo maj så vi koordinerer hvem der kommer. 
CC har ikke mulighed for at komme. 
 

6 Økonomi 

  
1. Bornholmsfonden 

Bestyrelsen har fordelt puljen til de klubber der har søgt. 
FU besluttede i efteråret (og godkendt af bestyrelsen til dette møde) at Bornholmsfonden 
revideres fra sæsonen 2019/20 da færgepriserne er faldet markant: der gives 600,- pr. hold 
pr. kamp. 
Der kigges også på at ændre propositionerne ifm. kampflytninger for bornholmske kampe. 
Ønsker man kampflytning og færgebilletten allerede er bestilt og betalt – og ikke kan ændres 
gratis – skal holdet der ønsker kampflytningen også dække denne udgift. 

2. Efter Bornholmfonden efterår 18 er fordelt, er regnskabet 2018 lukket. Årets resultat bliver et 
underskud på kr. 45.875,- 

3. Bestyrelsen kan på nuværende tidspunkt ikke godkende budgettet. Budgettet tages op til 
næste bestyrelsesmøde 21. marts. 
Her skal vi også diskutere om mulige udviklingsprojekter og evt. en ny ansættelse. 

4. Efter næste bestyrelsesmøde skal der holdes et FU/revisionsmøde:om torsdag 11. april i 
Taastrup. 

5. SVBK har nu fået sit eget CVR nr.: 40298215 
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7 Næste møde 

 21. marts kl. 17.30 

8 Evt. 

  
CC og Tobias har talt om at lave et projekt med Volleyball Danmark hvor man udviklede nogle 
træningsprogrammer til kids/teen (måske på sigt også andre aldersgrupper). Projektet er inspireret af 
Christinas erfaring med fodbold hvor hun som forældretræner får tilsendt træningsprogram på 
ugebasis fra en superligaklubs fodboldskole. 
CC har talt med Chrissie fra VD som godt kunne være interesseret i projektet. 
 
PlayersFirst undersøgelse  
Forbundet har lanceret ovenstående til de første klubber og der kommer flere der følger. 
CC er i gang med at undersøge om man som kreds kan få adgang til vores klubber og på den måde 
koble sig på undersøgelsen. 
 
Vi har fået en henvendelse fra Chrissie/Volleyball Danmark om et dialogmøde. CC svarer at vi er 
interesserede, men med forbehold for at mødet allerede skal holdes i marts og det er kort varsel. 
 
Alle har fået en plan over uddeling af medaljer til senior og ungdom. Mange af dem kan CC tage, 
men håber på hjælp med de andre. Bestyrelsesmedlemmer skal vende tilbage hvis de kan hjælpe på 
nogle af datoerne. 
 
Lederarrangement: vi holder SVBK lederarrangement fredag den 21. juni. 
 

 
 
Venlig hilsen, 
 
Christina Cassone 
Kredssekretær 
 
 
 


