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Ungdomssekretariatet 
SVBK att. Henrik Petersen 

Idrættens hus 
Brøndby Stadion 20 

2605 Brøndby 
 28 87 16 01 
 43 26 26 27 

 ungdom@svbk.dk 

 
Brøndby den 16. april 2015 

 
Til UU  
 
Referat af Ungdomsudvalgsmøde mandag den 13. april i Idrættens hus 
 
Tilstede: Per Hansen, Dorte Krog, Peter Jespersen, Boye Frederiksen, Simon Øksnebjerg og Henrik 
Petersen 
 
1. Protokol – tilføjelser til dagsorden 
 
2. Kids- Teenstævner 

Samlet set tyder alt på at SVBK fastholder antallet hold tilmeldinger til Kids- og Teenstævner, men 
UU er bekymret over der igen i denne sæson er et fald i antallet af hold som deltager på level 1. 
HP undersøger fra hvilke klubber de ”manglende” hold kommer fra og undersøger om der er møn-
ster. HP vender dette med DVBF’s konsulenter. 
 

3. Grand Prix 
Ungdomsudvalget prioriterer Grand Prix turneringen højt, at det i år pga. HU19 landsholdets delta-
gelse i Europamesterskaberne har været nødvendigt at fastholde finalestævnet i den samme week-
end som det rykkede Danmarksmesterskab for U18 hold, har været nødvendigt da finalestævnet i 
forvejen var lagt i maj. De spillere som desværre går glip af finalestævnet, kan glæde sig over at væ-
re til Danmarksmesterskabet 
 

4. Sjællandsmesterskabet 
U14 og U18 er afsluttet. Den nye turneringsform for U14 evalueres med de deltagende klubber. 

 
5. Medlemstal 

Medlemstal opgøres i dag som alle spillere der har været inde over klubben i en sæson, uanset om 
spilleren har spillet hele sæsonen eller blot nogle måneder. Det kunne være interessant hvis det var 
mulig også at svare på hvor mange af medlemmerne der f.eks. havde spilleret mere end 1 og 3 år. 
På landsplan er der et fald på 570 (17%) kids medlemmer og Teen 350 (11%) i perioden 2011 til 
2014, men hvor er de medlemmer mistet, og/eller kan det have noget at gøre med den nye måde at 
opgøre medlemmer på? HP undersøger dette. 
 

6. Beachvolley 
DVBF forsøger sig med en øget satsning på ungdomssiden, dog er aktiviteterne i SVBK’s område 
mindre end gennemsnittet. Hvis der skal laves aktiviteter i SVBK så kræve det at klubberne er de ak-
tive ift. afviklingen på stranden. 
 

7. Repræsentantskabsmødet 

 Forslag til årets ungdomsklub blev diskuteret og ungdomsudvalget indstiller en klub 

 Hvem forsætter i ungdomsudvalget. Boye stopper og Peter overvejer situationen, mulige emner 
til ungdomsudvalget blev diskuteret  

 Beretning fra ungdomsudvalget, Per 
 
8. Orientering 

a. Nyt fra bestyrelsen 
Der arbejdes sammen med DVBF på en ny kredsstruktur 
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9. Visioner for den kommende sæson 

Der ligger en del nye tiltag som skal evalueres, før der træffes en beslutning om hvad vi skal satse 
på i den kommende sæson. 
Det kunne være en ide med nogle interesse netværk. 
 

10. Næste møder 
Mandag den 8. juni kl. 17.30 på SVBK’s kontor. Muligheden for at holde møderne andre steder blev 
diskuteret. 
 

11. Eventuelt 
 
 

Referent: 
Henrik Petersen 
 


