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Greve, 17. august 2020 

BESTYRELSESMØDE 

16. august 2020 efter forbundets rep.møde 
Odense 
 
Deltagere: Per Hagbard, Simon Øksnebjerg, Mie Holck og Christina Cassone (referent) 
Afbud:  Henning Gade, Tobias Harpsøe, Ernst Knudsen, Villy Rosendahl-Kaa 
 

1 Protokol 

 I.a.b. 

2 Status og opdateringer fra udvalgene 

  
UU: næste møde ikke aftalt endnu 
TU/DU: skulle have mødtes 13/8 men udsat grundet mange afbud. Vi har dog taget tingene i 
mellemtiden online eller over mail. Vi har fået et nyt medlem: August fra Gentofte Volley. 
 

3 SVBK rep.møde 

  
Bestyrelsen har diskuteret det netop afsluttede rep.møde i Volleyball Danmark og det kommende 
rep.møde i SVBK som blev udsat til 1. september. 
Materialet skal ud senest 8 dage før, dvs. 24. august. Vi mangler lidt til materialet stadig. 
 
Vi har ikke hørt om nogen mulige formandskandidater endnu, men vi kan også bruge nye kræfter i 
bestyrelsen. 
Bestyrelsen har diskuteret forskellige scenarier og muligheder i tilfælde at der ikke findes en ny 
formand. Hvis der ikke findes en ny formand inden 1. september, kan vi være nødt til at indkalde til 
ekstraordinært repræsentantskabsmøde senere på året.  
Bestyrelsen har også besluttet en vedtægtsændring hvor bestyrelsens antal rettes fra 6 til 4-7 
medlemmer for at give lidt fleksibilitet. 
Bestyrelsen har desuden besluttet hvem der skal have prisen som årets SVBK’er, årets 
ungdomsklub og Ærestegnet. 
 
 

4 Forslag fra TU 

  
TU vil gerne forslå følgende ændring til denne sæsons propositioner (2020/21 udgaven har ikke 
været sendt ud endnu, da vi har ventet på forbundets reglementer (heriblandt om nedenstående 
emne men også ift. op- og nedrykningen der har indflydelse på vores): 
 
For at spille i en række i SVBK’s kredsturneringen skal en ungdomsspiller minimum være U17 
årgang, dvs. være fyldt min. 15 år det år som sæsonen starter (i 2020/21 sæson er det årgang 2005 
eller ældre). 
Dette forslag kommer på baggrund af skiftet i årgangene i ungdom, men også fordi TU synes det er 
uhensigtsmæssigt at 12-14 årige børn skal spille mod voksne spillere. U15 spillere har mange tilbud i 
ungdomsrækkerne for at spille jævnligt men også for at udfordre sig selv mod bedre/ældre 
modstandere. Men det handler ikke alene om udfordring, men også om at U15 spillere ikke skal 
udsættes for det pres der kan forekomme fra seniorspillere i kampe, som ikke på samme måde er til 
stede i en ungdomsrække – socialt/mentalt er det derfor også bedre for U15 spilleren med 
ungdomsrækker. 
Men det handler ikke kun og alene om ungdomsspillerne, men også om de voksne spillere. Vi 
ønsker ikke at sætte voksne hold i den situation, hvor de bliver nødt til at tage ekstra hensyn til hold 
bestående af 12-14 årige børn, for der er en markant fysisk og mental forskel. 
 
Sidste sæson blev der søgt aldersdispensation for 11 U14 spillere hvoraf kun 4 til at spille senior. 
Med rykningen af årgangene kan vi være bekymrede at tallet bliver større. 
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Bestyrelsen har diskuteret forslaget og godkender det med en enkel justering: der må max være 2 
U15 spillere på holdsedlen pr. kamp.  
 
Intentionen med justeringen er bl.a. at tage hensyn til de mindre klubber, hvor der kan være 1-2 unge 
spillere hvor klubben ikke har andre tilbud til dem samt de spillere, som tidligt har brug for 
udfordringen.  
 

5 Næste møde(r) 

 Lige inden rep.mødet 

6 Eventuelt 

  

 


