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DAGSORDEN 
 

Sjællands Volleyball Kreds' ordinære repræsentantskabsmøde afholdes onsdag d. 11. maj 
2022, kl. 19.00 i Frihedens IC, Hvidovrevej 446, 2650 Hvidovre. 
 

 

1. Valg af dirigent. 
 

2. Formanden aflægger beretning, herunder også for stående udvalg. 
 

3. Den økonomiansvarlige fremlægger det reviderede regnskab samt statusopgø-

relse pr. 31.12.2021 til godkendelse. 
   

4. Fastsættelse af kontingent (jvf. paragraf 3 i SVBK's love). 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 
 

5. Behandling af indkomne forslag. 

Ingen indkomne forslag. 
 

6. Valg af formand og 3 bestyrelsesmedlemmer 

 

Formand Mie Holck På valg og ikke villig til genvalg 

 

Bestyrelsen indstiller Niels-Erik Broberg til posten som formand. 

 

Bestyrelsesmedlemmer for 2 år: 

Bestyrelsesmedlem Villy Rosendahl-Kaa På valg og villig til genvalg 

Bestyrelsesmedlem Simon Øksnebjerg På valg og villig til genvalg 

Bestyrelsesmedlem Niels-Erik Broberg På valg. Genvalg afhænger af valget af 

formand. 

 

Bestyrelsesmedlemmer for 1 år: 

Bestyrelsesmedlem Morten Løgager Valgt i 2021 for 2 år 

Bestyrelsesmedlem Ernst Knudsen Valgt i 2021 for 2 år 

Bestyrelsesmedlem Pernille Packert Martensen Valgt i 2021 for 2 år 
 
  

  Valg af:  

 

Turnerings- og Dommerudvalget 

 

Udvalgene har de sidste 2 sæsoner afholdt fælles møder. 

Udvalgene har bestået af: 
 

Ernst Knudsen  På valg og villig til genvalg 

Villy Rosendahl-Kaa  På valg og villig til genvalg 

Niels-Erik Broberg TU/DU-formand På valg og villig til genvalg 
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Ungdomsudvalget: 
 

Udvalget har bestået af: 

 

Simon Øksnebjerg UU-formand På valg og villig til genvalg 

Morten Løgager  På valg og villig til genvalg 

Peder Toftgård  På valg og villig til genvalg 

  

 

2 revisorer og revisorsuppleant: 
 

Steen Spangen Revisor På valg og villig til genvalg 

Peder Toftgård Revisor På valg og villig til genvalg 

Per Hagbard Hansen Revisorsuppleant På valg 

 

    

7. Eventuelt. 
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Bestyrelsens beretning 
 
Da vi for et år siden kiggede fremad, var vi vel ret optimistiske med hensyn til at volleyball igen skulle i 
gang i hallerne. Og heldigvis kom spillerne tilbage til klubberne og de ville stadig gerne spille turnerin-
ger. Så vi fik stablet det hele på benene og håbede så på det bedste. Som man kan læse i TUs og UUs 
beretninger, så var det ikke en sæson der løb af stablen uden forhindringer. Covid-19 spøgelset gjorde 
sit for at stikke en kæp i hjulet. Men takket være Christina og en god portion tålmodighed fra klubberne 
er vi kommet igennem hele sæsonen. 
 
Tager vi en status efter de sidste 2 år med Covid-19, nedlukninger og restriktioner, kan vi glæde os 
over at vi trods alt kom igennem perioden uden alt for store tab. Nogle aldersgrupper er vokset i denne 
periode, mens andre har haft det svært. Vi holder dog nogenlunde status quo på medlemssiden øst for 
Storebælt med +21 medlemmer i 2021 ift. 2020. 
Det er ikke nogen hemmelighed at seniorrækkerne har været specielt ramt at nedlukninger og restrikti-
oner idet de aldrig kom i gang igen i turneringen 2020/21. Især i aldersgruppen 19-39 år på kvindesi-
den ser vi en bekymrende nedgang, hvor vi har mistet over 200 medlemmer, hvilket også har afspejlet 
sig i flere trækninger af damehold i turneringen. På den anden side er der flere mænd i samme alders-
gruppe der er startet til volleyball. På børnesiden ser vi at forbundets Ramasjang-projekt har givet pote 
for de yngste børn i alderen 0-6 år, som er vokset i antal. Desværre ser vi at antallet af vores kidsspil-
lere (7-12 år) er gået ned ligesom antallet af hold til kidsvolley stævner. Men det helt lyse punkt er vo-
res ungdomsspillere. Aldersgruppen 13-18 år er vokset markant både på pige- og drengesiden, hvilket 
vi tydeligt har mærket på antallet af deltagende hold til både Teen- og Grand Prix stævner. Her ser vi 
også klubber som vi ikke har set længe i kreds-regi og klubber som ikke tidligere har haft børn og unge 
i klubben, som dukker op til netop disse stævner. Det glæder vi os meget over. 
 
På bestyrelsesplan har vi beskæftiget os en del med kredsens fremtid. Vi har faktisk spurgt os selv om 
der er brug for en kreds i fremtiden. Det gode ved at stille det spørgsmål så direkte er, at det giver en 
masse svar. Vi havde i hvert fald nogle virkelig givtige snakke og hvis man troede at gnisten var væk 
hos de bedagede bestyrelsesmedlemmer, så kunne man godt tro om igen.  
Vi har blandt andet talt om følgende: 
 

• Hvordan kan vi hjælpe klubberne med at hjælpe sig selv, så de kan få lettet noget af den ar-

bejdsbyrde, der gør at de ikke har så meget tid til udvikling.  

• Vi ser det som en styrke at der er mange forskellige klubber og at der også i fremover skal være 

plads til de små klubber såvel som de store. 

• Vi vil gerne hjælpe volley i gang i de områder i kredsen, hvor vi er lidt tyndt besat. 

• Hvordan får vi bredt de alternative stævner ud i hele kredsen? 

• Vi synes det er ærgerligt, at de gamle klubstævner er forsvundet. Kan vi gøre noget for at få 

dem hjulpet i gang igen? 

• Vi vil gerne have nogle fester i gang for volleyfolket, hvordan får vi sat det i værk? 

• Vi vil gerne styrke samarbejdet med VD og de øvrige kredse. 

Som det kan ses, så bliver der i den grad skudt med spredehagl. Men vi synes der er nogle gode intenti-
oner i alle ideerne, så de bliver en del af bestyrelsens fremtidige ide-katalog. 
 
Samarbejdet med forbundet (VD) er skudt godt i gang med hele tre møder i det forløbne år. Vi har del-
taget i et møde med Bredde-udviklings-udvalget (BUU), hvor der var fokus på nogle af de samme ting, 
som vi selv havde talt om. Som så ofte kom der ikke så meget konkret ud af det, men det har givet næ-
ring til nogle ideer som forbundets konsulenter vil arbejde videre med (fx et forslag om at lave en tur-
nering for lærere, hvor der startes lokalt, dernæst regionalt og til sidst med et nationalt stævne). 
 
Desuden har vi talt med VD om hvordan vi kan styrke samarbejdet og hvordan vi kan hjælpe med at 
finde de klubber, som kan have glæde af de tilbud som VD udbyder. 
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Turneringsudvalgets og Dommerudvalgets beretning 

 
Vi havde i udvalget en klar forhåbning om at vi stod over for en sæson, hvor vi kunne få gen-
nemført turneringerne uden de store sværdslag. Desværre må vi sige at Covid-19 har gjort det 
særdeles svært at få gennemført alle kampene.  
 
At det alligevel er lykkedes skyldes helt specielt to ting. For det første har der fra alle klubber 
været en stor omstillingsparathed, hvor man har gjort sit ypperste for at få afviklet de kampe 
der måtte udsættes på grund af Covid-19. Det skal I altså have en stor tak for. For det andet 
så har Christina været utrættelig i sit arbejde med at finde løsninger på alle de problemer der 
er opstået. Vi er fantastisk heldige at have en kredssekretær, der ikke er bange for at lægge de 
ekstra timer der kræves, når turneringer og stævner igen og igen må brydes op og lægges om. 
Så en stor tak til Christina for den kæmpe arbejdsindsats hun har lagt for dagen. 
 
Der har i år været betydeligt flere kampflytninger i seniorrækkerne end vi er vant til. Ganske få 
kampe er ikke blevet spillet. Det er således lykkedes os at finde en vinder til alle rækkerne 
både i kredsturneringen og kredspokalturneringen (den ene finale med lidt forsinkelse netop 
pga. Covid-19). 
 

Danmarksserie Damer VK Holbæk 

Serie 1 Damer KSV.3 

Serie 2 Damer VK Vestsjælland.3 

Danmarksserie Herrer Gentofte Volley.4 

Serie 1 Herrer KV61.2 

Serie 2 Herrer Hvidovre VK.4 

Mix 1 DTU Volley 

Mix 2 Grøndal EV.2 

 

Kredspokal Damer VK Vestsjælland 

Kredspokal Herrer Gentofte Volley.4 

Kredspokal Mix VAGS 

 
Vi har i udvalget holdt fast i at den ideelle turneringsform opnås hvis der er 9 hold i hver række, 
hvor alle mødes ude og hjemme. Hele Corona-pausen har dog gjort at vi har været nødt til at 
ændre dette. Vi er dog fast besluttet på at vende tilbage til udgangspunktet hurtigst muligt, 
hvilket betyder at vi efter den kommende sæson vil være tilbage til normale tilstande. 
 
Vi har oplevet nogle protester her på det sidste, som vi desværre har været nødt til at afvise, da 
det har vist sig at protesterne ikke var korrekt nedlagt. Enkelte af disse ville faktisk have fået 
medhold, hvis de var blevet nedlagt korrekt. Vi vil derfor gerne præcisere at det er vigtigt, at 
man nedlægger protesten straks efter dommerfejlen menes begået, og får noteret protesten på 
kampskemaet inden man fortsætter spillet. Man kan se i vores propositioner hvordan proceduren 
er. Det er også vigtigt at dommerne får indsendt deres indberetning inden for 48 timer efter 
kampen; det vil lette vores arbejde med at behandle protesterne meget. Vi vil gerne opfordre 
alle klubber, anførere, trænere og dommere om at læse op på proceduren, så vi kan hjælpe 
hinanden med at få det gjort ordentligt fremover. 
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Desuden har Poul-Erik som vanligt holdt gang i de alternative stævner med stor succes. Vi håber 
med tiden at vi kan klone Poul-Erik, så vi kan få sat gang i nogle alternative stævner, der kan 
komme lidt længere væk fra hovedstaden. 
 
På dommerfronten har der ikke været de store tiltag. Vi mangler i den grad en eller to aktive 
dommere til udvalget, så vi kan få forbedret vores dommerpleje. Vi har haft udbudt et enkelt 
arrangement, der måtte aflyses på grund af for få deltagere. 
 
På udvalgets vegne, 
 
Niels-Erik Broberg 
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Ungdomsudvalgets beretning 
 
Vi har arbejde med følgende fokuspunkter: 
 

• Stævneplanlægning for året. 

• Udvikling af SM-turneringerne. 

• Udvikling af Grand Prix turneringen. 

• Justeringer af kidsregler og udvikling af kidsstævnerne. 

• Medlemstal. 

• Coronarestriktioner. 

 
Desværre har Corona haft en stor indflydelse på vores muligheder for arbejdet. 
 
Medlemstal 
Sidste år oplevede vi en fremgang over hele linjen. I Kids (0-12 år) var tallet steget med 103 
medlemmer og Teen (13-18 år) viste en fremgang på 191 medlemmer. Desværre kunne vi ikke 
fastholde fremgangen over hele linjen. Desværre har vi set en tilbagegang hos kids på 62 spil-
lere. Heldigvis har vi stadig fremgang hos Teen på hele 325 spillere. Det er vigtigt, at vi alle ar-
bejder for at få ungdomsrækkerne til at vokse, så vi kan skabe den bredde, som er nødvendig, 
for at gøre volleyball til en af de mest populære idrætsgrene blandt unge. 
 

 Piger  
0-6 

Drenge  
0-6 

Piger  
7-12 

Drenge  
7-12 

Piger 
13-18 

Drenge 
13-18 

Total 

2021 108 111 483 399 1108 634 2.843 

2020 88 94 527 454 865 552 2.580 

2019 46 80 527 407 765 461 2.286 

2018 59 49 560 399 751 467 2.285 

Forskel 2020 - 2021 20 17 44 55 243 82 263 

 
Kidsvolley 
Samlet er vores kreds gået frem på ungdomssiden, hvilket er utrolig flot. Desværre har Corana 
medført, at det ikke har været muligt at gennemføre ret mange stævner i løbet af det sidste år. 
Vi har oplevet en tilbagegang i antallet af hold til stævnerne. Specielt Level 0, 1 og 2 har været 
udfordret. 
Level 3 er blevet det foretrukne Level for kids, da det giver store muligheder for spillernes tekni-
ske udvikling. Det er også her vi fortsat har flest deltagere til stævnerne. 
 
Teenvolley 
På trods af Corona oplevede vi en lille fremgang i 2020. Denne fremgang fortsatte i 2021, hvor 
vi oplevede en kæmpe fremgang. Vi har mange ungdomsspillere, som har savnet at spille mod 
andre. 
 
Grand Prix 
Vores GP-turnering fik kun afviklet stævner i efteråret med stort set samme deltagerantal som 
året før. Så her har vi oplevet en stabilisering. 

 
Corona 
Den anden nedlukning i december 2020, betød at vi måtte aflyse alt i resten af sæsonen i for-
året 2021. Vi fik dog afviklet nogle stævner inden sommerferien 2021. 
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SM turnering (aflyst) 
2020/21: 
DU15: 12 hold 
DU17: 13 hold 
HU15: 7 hold 
HU17: 8 hold 
 
2021/22: 
DU15: 12 hold 
DU17: 15 hold (3 hold trak sig i løbet af turneringen)  
HU15: 7 hold 
HU17: 9 hold (1 hold trak sig i løbet af turneringen) 
 
SM-mestrene 2021/22 
 

DU15 Frederiksberg/Ishøj A 

DU17 Lyngby-Gladsaxe 

HU15 Gentofte Volley A 

HU17 Gentofte Volley 

 
UU, kontoret og klubberne 
UU har bestået af Morten Løgager, Peder Toftgård og Simon Øksnebjerg. Jeg vil gerne takke 
UU-medlemmerne og kredssekretær Christina Cassone for deres indsats igennem endnu et 
specielt og udfordrende år. 
 
Jeg vil ligeledes takke alle vores klubber, trænere og ungdomsspillere for den fleksibilitet og 
forståelse i denne svære periode som vi har været igennem. Det har været en meget anderle-
des tid, men takket være klubbernes, trænernes og holdenes hjælp med at rykke stævner og 
kampe, fik vi trods alt spillet så mange kampe som muligt med de gældende restriktioner. Vi 
håber alle, at tingene snart normaliserer sig, så vi igen kan dyrke vores vidunderlige sport. 
 
På ungdomsudvalgets vegne, 
 
Simon Øksnebjerg 
Formand for UU 
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 Regnskab 2021 

    
Resultat 

2021 
Budget 

2021 
Resultat 

2020  

Budget 
2022 

RESULTATOPGØRELSE 
  

  INDTÆGTER          

1002 Kontingenter -52.200,00 -55.000,00 -51.600,00  -55.000,00 

1101 Turneringsgebyrer -308.700,00 -290.000,00 -287.200,00  -290.000,00 

1102 Kredspokalturnering -500,00 -1.000,00 0,00  -1.000,00 

1103 Alternative stævner -29.000,00 -28.000,00 -20.000,00  -35.000,00 

1104 Kredsholdslicenser -144.000,00 -140.000,00 -136.800,00  -90.000,00 

1131 Kampflytninger -6.700,00 -8.000,00 -4.350,00  -8.000,00 

1132 Protestgebyrer 0,00 0,00 0,00  0,00 

1133 Bøder -5.000,00 -12.000,00 -8.550,00  -10.000,00 

1134 Dommerbøder -9.300,00 -20.000,00 -12.150,00  -15.000,00 

1201 SM kvalificerende turnering -42.750,00 -50.000,00 -50.810,66  -40.000,00 

1202 Kids stævner -14.550,00 -30.000,00 -34.650,00  -30.000,00 

1203 Teen stævner -31.050,00 -25.000,00 -32.400,00  -40.000,00 

1204 Grand Prix turnering -57.450,00 -50.000,00 -66.900,00  -60.000,00 

1401 Dommerkurser 0,00 0,00 0,00  0,00 

1801 Renteindtægter 0,00 -100,00 0,00  -100,00 

1802 Rykkergebyrer 0,00 -200,00 0,00  -200,00 

1901 Diverse indtægter 0,00 0,00 0,00  0,00 

1902 Ekstraordinære indtægter -127.272,39 -120.000,00 0,00  0,00 

  INDTÆGTER I ALT -828.472,39 -829.300,00 -705.410,66  -674.300,00 
             

  UDGIFTER          

  KONTORET          

2101 Møder 0,00 1.500,00 0,00  1.500,00 

2102 Kørsel 0,00 2.000,00 451,56  1.000,00 

2103 Telefon 3.655,59 5.000,00 4.428,75  5.000,00 

2104 Materialer 0,00 2.000,00 2.000,00  2.000,00 

2107 Husleje 20.000,00 19.000,00 19.000,00  18.000,00 

2108 IT 9.070,68 10.000,00 8.741,74  10.000,00 

2111 Porto 0,00 1.000,00 388,50  1.000,00 

2112 Kontorartikler 0,00 500,00 0,00  500,00 

2115 Gebyrer 680,50 500,00 817,54  500,00 

2116 Renteudgifter 2.021,90 0,00 0,05  0,00 

2117 Kurser for personalet 0,00 1.000,00 0,00  1.000,00 

2131 Løn, kredssekretær 411.757,88 410.000,00 410.012,69  410.000,00 

2133 Løn, ekstraordinært 0,00 0,00 2.529,36  0,00 

2140 Feriepenge 0,00 4.800,00 49.596,47  0,00 

  KONTORET I ALT 447.186,55 457.300,00 497.966,66  450.500,00 
               

  BESTYRELSEN          

2201 Møder 8.930,15 6.000,00 4.165,60  6.000,00 

2202 Kørsel 830,60 1.500,00 0,00  1.500,00 

2205 Lederpleje 8.050,00 10.000,00 5.722,00  10.000,00 

2208 Diverse projekter 0,00 30.000,00 32.873,50  30.000,00 

2290 Diverse 0,00 1.000,00 0,00  1.000,00 

  BESTYRELSEN I ALT 17.810,75 48.500,00 42.761,10  48.500,00 
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  TURNERINGSUDVALGET          

2301 Møder 1.267,25 3.000,00 644,40  3.000,00 

2302 Kørsel 0,00 500,00 0,00  500,00 

2305 Præmier 0,00 0,00 8.966,76  1.000,00 

2306 Halbooking 0,00 2.200,00 2.200,00  5.000,00 

2307 Kredspokal 0,00 0,00 0,00  5.000,00 

2308 Alt. stævner, afgift Volleyball Danmark 2.100,00 7.000,00 5.940,00  0,00 

2309 Alternative stævner, præmier 13.674,85 10.000,00 9.300,00  10.000,00 

2310 Kredsholdslicens, Volleyball Danmark 144.000,00 140.000,00 136.800,00  90.000,00 

2311 Refusion TU-gebyrer /Corona 130.200,00    0,00 

2330 Bornholmsfond 0,00 0,00 2.400,00  0,00 

2340 Kurser/Camps 0,00 1.000,00 0,00  1.000,00 

2390 Diverse 30,00 500,00 0,00  500,00 

  TURNERINGSUDVALGET I ALT 291.272,10 164.200,00 166.251,16  116.000,00 

            

  DOMMERUDVALGET         

2401 Møder 98,00 3.000,00 644,40  3.000,00 

2402 Kørsel 0,00 500,00 0,00  500,00 

2404 Kurser 0,00 2.000,00 0,00  2.000,00 

2406 Dommerpleje 0,00 3.500,00 2.956,93  0,00 

2441 Dommertransport 0,00 4.000,00 431,20  2.000,00 

2490 Diverse 0,00 0,00 0,00  0,00 

  DOMMERUDVALGET I ALT 98,00 13.000,00 4.032,53  7.500,00 

            

  UNGDOMSUDVALGET         

  Administration         

2601 Møder 689,00 3.000,00 485,00  3.000,00 

2602 Kørsel 0,00 1.500,00 0,00  1.000,00 

2605 Refusion SM-gebyrer /Corona 26.000,00 0,00 0,00  0,00 

  Administration i alt 26.689,00 4.500,00 485,00  4.000,00 

            

  Kidsvolley         

2611 Turneringer/stævner 0,00 2.000,00 0,00  0,00 

2612 Præmier 0,00 4.000,00 11.814,00  4.000,00 

2613 Afgift Volleyball Danmark 150,00 6.000,00 6.930,00  0,00 

  Kidsvolley i alt 150,00 12.000,00 18.744,00  4.000,00 

            

  Teenvolley         

2622 Præmier 5.018,75 2.500,00 4.405,50  2.500,00 

2623 Afgift Volleyball Danmark 900,00 5.000,00 6.480,00  0,00 

  Teenvolley i alt 5.918,75 7.500,00 10.885,50  2.500,00 

            

  Grand Prix         

2631 Turneringer/stævner 0,00 0,00 0,00  0,00 

2632 Præmier 0,00 0,00 0,00  0,00 

  Grand Prix i alt 0,00 0,00 0,00  0,00 

            

  SM kval. turnering         

2642 Præmier 0,00 0,00 6.682,50  500,00 

  SM kval. turnering i alt 0,00 0,00 6.682,50  500,00 

  UNGDOMUDVALGET I ALT 32.757,75 24.000,00 36.797,00  11.000,00 
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  REPRÆSENTATION         

3001 SVBK rep.-møde 8.653,00  8.000,00 5.892,00  8.000,00 

3002 VD rep.-møde 926,00 1.500,00 946,04  1.500,00 

3004 Anden mødeaktivitet 0,00 0,00 0,00  1.000,00 

3005 Lederpriser 0,00 4.000,00 3.768,95  4.000,00 

3090 Diverse 350,00 500,00 129,90  500,00 

  REPRÆSENTATION I ALT 9.929,60 14.000,00 10.736,89  15.000,00 
            

  UDGIFTER I ALT 799.054,75 721.000,00 758.545,34  648.500,00 

  RESULTAT 29.417,64 108.300,00 -53.134,68  25.800,00 

       

BALANCE           

  AKTIVER        

  TILGODEHAVENDER       

6201 Debitorer 7.550,00  4.500,00   

6202 Klubber 75.900,00  42.260,00   

6203 Periodeafgrænsningsposter 6.600,00  -5.000,00   

6204 Volleyball Danmark (lån) 0,00  0,00   

  TILGODEHAVENDER I ALT 90.050,00  41.760,00   

          

  LIKVIDE BEHOLDNINGER       

6303 Bank: Ny Foreningskonto 529.374,61  572.658,23   

  LIKVIDE BEHOLDNINGER I ALT 529.374,61  572.658,23   

  AKTIVER I ALT 619.424,61  614.418,23   

          

  PASSIVER       

  EGENKAPITAL       

7102 Egenkapitalkonto primo -505.606,23  558.740,91   

7103 Årets resultat -29.417,64  -53.134,68   

  EGENKAPITAL I ALT -535.023,87  505.606,23   

          

  SKYLDIGE OMKOSTNINGER       

7201 Kreditorer -22.247,03  47.158,29   

7202 Volleyball Danmark 0,00  0,00   

7203 Kreditorer, andre -500,00  0,00   

7204 Hensat feriepengeforpligtelse -61,653,71  61.653,71   

  SKYLDIGE OMKOSTNINGER I ALT -84.400,74  108.812,00   

  PASSIVER I ALT -619.424,61  614.418,23   
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Noter 
Forestående regnskab er i overensstemmelse med kredsens bogføring. 
Efter gennemgang af regnskabet og udvalgte bilag kan revisorerne konstatere, at der er overensstem-
melse mellem regnskabets udsvingninger i forhold til budgettet og de udfordringer året 2021 har bragt i 
form af Covid-19. 
Dette afspejler sig blandt andet i de ekstra udgifter i form af delvis tilbagebetaling af turneringsgebyrer 
både på senior og ungdomssiden fra nedlukningen i 2020, som især har været muligt takket være lønre-
fusionen af kredssekretæren i nedlukningsperioden i foråret 2021. 

 

 


