
Til 
SVBK’s bestyrelse og udvalg 

 
 

Idrættens Hus, d. 6. februar 2015 
 
Referat SVBK’s FU-møde onsdag d. 4. februar 2015 kl. 16.30 
Mødet afholdt i Engelsborghallen. 
 
Deltagere: Henning, Carsten, Tobias og Christina (referent) 
 
1 Velkommen til Christina og orientering fra hende 

 Christina (CC) fortæller hvordan det er gået indtil videre. Det er meget spændene og skal stadig lige 
finde ud af nogle ting men det kommer hen ad vejen. Får god hjælp fra Peter Morsing og Henrik 
Petersen når der er spørgsmål. Der har været mange kampflytninger (ved ikke om det er mere end 
normalt), KV61 har trukket et hold og så har der været et par sager der har taget lidt ekstra tid (bl.a. 
stævne på Bornholm). 
Hjemmesiden skal flytte server senest 1/3. Henrik og CC har snakket med Niels. Carsten vil gerne 
overtage sagen. 
CC og Henning skal aftale et møde med Mette (DGI) så vi kan fastlægge DGI møderne (1 i KBH og 1 
på Sjælland) for klubberne – omkring ultimo marts. 
 

2 Formandsorientering m.m. 

 Kredsstrukturen: som nævnt til Bestyrelsesmøde i december, så er der ved at komme gang i den. 
BUSG fandt ud af at strukturen ikke fejlede noget. Derimod skal der ske noget på bredde-siden og 
boostes mere liv i kredsene. BUSG kom med et forslag til DVBF FU. Næste kredsstrukturmøde er 1/3 
(uheldigvis mens der er DHV stævne og derfor mange afbud), men Henning og Tobias tager til mødet. 
 
Vi skal i gang med nogle af de konkrete mål. Vi har mistet lidt pusten efter den gode energi fra 
visionsseminaren. 
 
Tobias har snakket med sin frivillig angående kommunikationen for SVBK. Når de er færdige, kontakter 
de CC. 
 
Vi skal holde nogle netværksmøder for klubberne, f.eks. i forbindelse med stævner på Sjælland. Til 
efteråret er der VK Vestsjællands stævne og i foråret er der bl.a. U14 DM i Ishøj. 
 
Vordingborg og Nykøbing er i gang med et samarbejde på kids/ungdom. Forslag til at Nykøbing kunne 
være et godt start-projekt for DGI. CC spørger Mette om evt. kontakter til Nykøbing. 
 
Bedstevolley: havde et fantastisk stævne med 17 hold medio januar. 
 

3 Økonomi 
  

Vi har kigget på 2014 regnskabet og lavet småjusteringer. Vi kommer ud med et overskud på 69.262,57 
hvilket er meget godt. 
 
Vi beholder de tal for budget 2015 fremlagt til bestyrelsesmødet i december. 
 
Henrik har bedt om lønsamtale. Henning tager fat i ham mht. lønstigning. 

4 Rep. møde 

 Forslag til dato for rep.møde er 29. april 2015. Vi vender datoen til bestyrelsesmødet 18/2. 
 

5 Evt. 

 
Referent 
 
Christina 

Sjællands Volleyball Kreds 

Idrættens Hus 

Brøndby Stadion20 

2605 Brøndby 


