
 
 
 

  
 Idrættens Hus, d. 31. oktober 2014 
 
 
Referat TU-møde torsdag d. 30. oktober 2014 i Idrættens hus 
 
 
Deltagere: Mads Haastrup, Ernst Knudsen, Henrik Pape og Peter Morsing (referent) 
Afbud: Mikkel Ruhnau 
 
1 Protokol 
 Pointgivningen i Kredsturneringen for resultatet 3-2 er godkendt af bestyrelsen. 

 
2 Orientering 
 Peter orienterede om jobstatus. Han har fået job i DVBF og opsiger derfor sin stilling i SVBK. I 

overgangsfasen med den nye medarbejder i SVBK hjælper Peter selvfølgelig med opgaverne. 
Mads er blevet medlem af DVBF’s dommerstyregruppe og står for dommerudvikling 
 

3 Turnering 
 Grand Prix – 2 damehold tilmeldt næste stævne. Vi håber at det bliver til noget. 

Trukne hold. 3 herrehold, 3 damehold og 1 mix-hold trukket i løbet af efteråret 
KP – meget få hold. 16 hold i alt mod 24 sidste år. Vi overvejer om et hold automatisk er med i 
kredspokalturneringen, når man er med i kredsturneringen, da det ser ud som om traditionen for at 
deltage i KP er forsvundet. Holdene skal framelde sig, hvis de ikke ønsker at deltage. Konceptet kan evt. 
finansieres ved en lille stigning i turneringsgebyret. Finaler d. 18. april i Kedelhallen 
Forårsturneringen. Olympiakos har nyt hold til DS2 i foråret. Et par stykker mere undervejs 
Henvendelse om oprykning ved jul. Peter svarer klubben 
Sag om brug af ulovlige spillere 
 

4 Dommeruddannelse 
 Krav til dommere i kredsrækken i forhold til den nye dommeruddannelse. Vi kigger på problemstillingen, 

når der er mere nyt om indholdet i den nye dommeruddannelse 
 

5 Propositioner 
 Ændringer til kommende sæson. 

Vi udskyder det til næste møde, men er vigtigt at få afklaret i starten af 2015 
 

6 Økonomi 
Status 2014. Vi holde3r budgettet 
Budget 2015, TU ønsker status quo for TU. 
TU opfordrer FU til at tage en debat med DVBF om rimeligheden i holdafgiften for de Alternative stævner 
 

7 Bedste volley 
 Der har været et bedstevolley stævne i Slagelse 

Det kunne være interessant at se om det kunne blive en eksisterende aktivitet på Sjælland. 
Pt. kan vi ikke se hvilket potentiale, der ligger i konceptet og om SVBK pt. har ressourcerne til at udvikle 
det. 
 

8 Næste møde 
 Tirsdag d. 24. februar kl. 17.30 

Propositioner 
 

9 Evt. 
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referent 
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