REFERAT
Idrættens Hus, 26. marts 2017

BESTYRELSESMØDE
Tirsdag 28. marts 2017 kl. 17.00

Deltagere:

Ernst Knudsen, Per Hagbard, Mie Holck, Villy Rosendahl-Kaa, Henning Gade, Tobias
Harpsøe og Christina Cassone (referent)

Afbud:

0

Velkomst, mad og dagsorden

1
Best.

Protokol
i.a.b.

UU

UU har ikke haft møde siden sidste bestyrelsesmøde. Næste møde onsdag 5/4.

TU

Referat fra mødet 2/3 er på hjemmesiden.

2

Orientering formand
i.a.b.
Orientering best.-medlemmer
Har møde i næste uge. Afventer medlemstallene.
Bornholm har måske et ungt herrehold til næste sæson.
i.a.b.
Vi har haft revisionsmøde i sidste uge.
Sidste møde blev aflyst.
Orientering sekretær

3
UU
TU
DU
FU
BUSG
4

Desværre har der været mange trækninger i SM (ungdom) især i DU16 rækken.
Det er ikke noget man kunne gøre så meget ved på forhånd – bare uheldigt at de rammer i
samme sæson.
U14 SM med ligaspillere som gav medaljer. Det gik fint med det.
5

6

Økonomi
Der har været revisionsmøde onsdag 22. marts. Regnskabet er godkendt uden særlige
bemærkninger.
Den største bemærkning var projektpengene som ikke er brugt.
Dommerprojektet
Sag: Adam Habibi
Bestyrelsen har besluttet at trække Adam Habibi fra dommerprojektet i SVBK.
Dommerprojektet
Mie har talt med dommerne i VLI som kunne være interesseret i at komme i projektet.

7

Ungdom
- Tobias’ projekt i TIK
Partner i et projekt om ungdomsfrivillige ambassadør. Han har 3 pladser og søger nogle
der kunne fylde pladserne. De skal til Bulgarien i en uge i slutning af maj. De skal så
”hjem” og lave nogle forskellige aktiviteter som skal promovere at være frivillig som ung.
-

Netværksmøde onsdag 19/4
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8

Rep.møde
Ny dato: 23. maj
Vi gennemgår fristerne, ansvar og priser (vi har ikke fået nogle indstillinger endnu).
Frister: 1. maj sager til behandling. Materiale senest 15. maj.
Frist for beretninger hos mig senest 1. maj.
Ansvar: Ernst (TU), Per (UU), Tobias (bestyrelsen), Villy (DU). Regnskab: Per.
-

UU: spørge Hvidovre (Per), Holbæk (Per), RS (Tobias spørger Lea), Farum-Holte (CC)
TU: Mie (men kunne tænke sig at komme i DU i stedet for). Mads Haastrup trækker sig.
Tobias hører Mikkel igen.

Tobias har nogle forslag til vedtægtsændringer til SVBK og Volleyball Danmark.
9
10

11

Næste møde
Før rep.møde 23/5.
Evt.
Hævercamp: regner med at oprette den til september.
CC arbejder på hjemmesiden.
Opgaveliste
- Tobias: opslag til medlem til bestyrelse, UU og TU
- Uddeling af medaljer
Fælles kørsel til forbundets rep.møde

Venlig hilsen,
Christina

