
 
 
 
 

 
         Idrættens Hus, d. 29. april 2010    

 
 
             

 Referat fra SVBK’s repræsentantskabsmøde den 27. april 2010 
 
 

Deltagere med stemmeret:  Deltagere uden stemmeret:  
    
Niels-Erik Broberg Formand Jørgen Bentzen  DVBF 
Villy Rosendahl-Kaa Bestyrelsen  Carsten Parsow DVBF 
Arne Jensen Bestyrelsen  Jens Ryskov Madsen Dirigent 
Per Hagbard Hansen Bestyrelsen Mads Haastrup Lyngby Volley 
Henrik Pape Bestyrelsen Ole Abdon Nielsen DU 
Bodil Allesen-Holm Bestyrelsen Peter Morsing SVBK, referent 
Henning Gade Farum VK, UU   
Ernst Knudsen Brøndby VK   
Birgitte Vilsbøll Hansen Lyngby Volley   
Dion Kejlberg Lyngby Volley   
Robert Mikelsons  Gentofte   
Erling Böttcher Ishøj Volley   
Sohaib Ali Ishøj Volley   
Jakob Fosgerau Vordingborg   
Claus Bøllingtoft Roskilde VK   
Mads Olsen Korsør/Slagelse   
Flemming Christensen Korsør/Slagelse   
Per Borgen Grøndal.EV   
Carsten Olsen Gladsaxe VK   
Jan Kold Gladsaxe VK   
Gitte Jensen Bjæverskov   

  
27 personer var fremmødt, heraf 21 stemmeberettigede 
 
Formanden bød velkommen til de fremmødte. 
    
1. Valg af dirigent. 
 

Jens Ryskov Madsen blev foreslået og valgt uden modkandidater. Jens takkede for valget 
og konstaterede, at mødet var lovligt og rettidigt indkaldt. 

 
2. Formands- og Udvalgsberetninger. 
 

Broberg Broberg forklarede vendingen et pænt underskud. Pænt er set i forhold til 
det budgetterede. Broberg opfordrede de sjællandske klubber til at 
deltage i DVBF’s repræsentantskabsmøde d. 6. juni. Dette især pga. at 
det ser ud til at DVBF igen kommer ud af det forgangne år med et større 
underskud 

Sjællands Volleyball Kreds 
Idrættens Hus 

Brøndby Stadion20 
2605 Brøndby 

Til SVBK’s klubber, bestyrelse og udvalg 
     DVBF og øvrige Kredse 
 



Jens Ryskov 
Madsen 

Beretningerne sendes samlet til afstemning senere, men kommentarer og 
spørgsmål bedes stillet under det enkelte udvalg 

Henning Gade Hvilke tanker har man omkring UVU 
Broberg Aktiviteterne har været begrænset af manglende medlemmer i udvalget. 

Der foregår udvikling i alle udvalg og måske skal UVU skifte navn til 
Projektudvalg 

Henning Gade Opfordrer den nye bestyrelse til at tænke tanker omkring nye projekter, 
man kan sætte i gang og hvordan man opsamler idéer fra 
underudvalgene 

TU-formanden Henrik Pape opfordrede interesserede i at melde sig i TU for at være med 
til at tænke nye tanker omkring turneringsudvikling og i øvrigt være med 
til at præge udviklingen. 

Jan Kold Spurgte til de forskellige modeller for turnering i rækkerne 
Henrik Pape Forklarede med supplement fra kredssekretæren om de forskellige 

modeller 
UU-formanden Per Hagbard Hansen fortalte lidt om resultaterne fra de afviklede U-DM. 

Der har været mange medaljer til de sjællandske klubber 
Erling Bøttcher Bakker op om det skrevne vedr. U13/HU14 DM nederst på side 7 
Claus 
Bøllingtoft 

Opblødning på kampstrukturen og flytning af kampe kunne gøres mere 
fleksibel 

Per Hagbard Vi kigger på strukturen hvert år. I år var bl.a. ramt hårdt af vejret med en 
del flytninger til følge. Næste år bliver også med store udfordringer pga. 
meget tidlige U-DM’er, UU har bedt DVBF kigge på planlægningen igen. 

Mads Olsen Er der en begrundelse for at U-DM’erne ligger så tidligt 
Per Hagbard Kunne ikke huske den nøjagtige begrundelse 
Erling Bøttcher Bakker op om at UU arbejder på at få flyttet DM’erne 
Claus 
Bøllingtoft 

Kunne turneringsformen tænkes anderledes, f.eks. Grand Prix som i 
efteråret 

Jan Kold Der bør fokuseres på Kidsudviklingen i stedet for DM for kidsspillerne. 
Nedgangen i antal kids hold kan ligge i prisen og ledermangel (ikke nok 
ledere til alle holdene) 

Per Hagbard UU er i gang med at undersøge årsagerne men er ikke uenig i Jans 
kommentar 

Jørgen 
Bentzen 

Positivt, at der er så mange spillere og hold. BUSG har valgt kun at have 
et arrangement i hver weekend. Derfor bliver man nødt til at starte tidligt 
på året. BUSG er med på at diskutere planlægningen 

Henning Gade Ungtrænerakademiet er netop sat i søen for at hjælpe på leder- og 
trænermanglen. Der fokuseres på de unge trænere for at motivere dem i 
en tidlig alder 

Birgitte 
Hansen 

Efterlyser et forum for noget mere vidensdeling omkring 
succeshistorierne 

Erling Bøttcher Hvilke stævner er fredede/friholdt for anden aktivitet. Undrer sig over at 
der ikke kan afvikles andre ungdomsturneringskampe i samme 
weekender som et ungdomsstævne 

Per Hagbard Den eneste weekend der er friholdt er pokalfestival-weekenden. 
Carsten Olsen Hvad er der blevet af Kidsspecialisterne. Carsten oplever et stort frafald 

blandt nye kidsklubber 
Per Hagbard UU vil gerne overveje det igen 
Henning Gade Opfordrer til deltagelse i UU. Det er meget berigende og spændende. 
Jan Kold Idéen med kidsstævner med flere levels var rigtig god, men det er svært 

at få tid til at opleve de forskellige levels. 
DU-formanden Arne fortalte om klubbernes besvarelse af det udsendte spørgeskema. 

De fleste tilbagemeldinger er positive, men der er selvfølgelig plads til 
forbedringer. Der blev bl.a. nævnt brug af divisionsdommere, der alligevel 



er i hallerne til også at dømme kredskampe. 
Tak til klubberne der har afholdt dommerkurser, tak til kredssekretæren 
for hjælp ved møder m.m. og tak til alle projektdommerne 

Dion Kejlberg Kunne man ikke få divisionsdommerne til at tilkendegive om de også er 
interesserede i at dømme kredskampe, når de alligevel er ude at dømme. 

Broberg DU vil selvfølgelig kigge på muligheden for at viderebringe dette 
 
Dirigenten satte herefter beretningerne til afstemning. 

     
BERETNINGERNE BLEV ENSTEMMIGT GODKENDT. 

      
3. Regnskab. 
     

Villy 
Rosendahl-Kaa 

Villy gennemgik regnskabet. Lidt småproblemer med det nye 
regnskabssystem, men nu er der styr på det. Afvigelsen på 
repræsentationskontoen skyldes en manglende budgettering af Ernsts 
afskedsreception. 

Dion Kejlberg Spørgsmål til økonomien omkring alternative stævner og et underskud på 
disse 

Peter Morsing Der betales 60 kr. pr. hold til DVBF. Resten går til præmier, men der er 
en dialog i gang således at stævnerne som et minimum ikke giver 
underskud 

Carsten Olsen Vil bestyrelsen fortsat arbejde på at få en egenkapital af en størrelse, så det 
er muligt at lønne personalet et helt år? 

Villy 
Rosendahl-Kaa 

Der sigtes ikke længere på så stor en egenkapital 

Sohaib Ali Spørgsmål til fusionsfonden og rejsefonden 
Broberg Fusionsfonden er fra fusionen mellem SVBK og KVBK. Fonden påtænkes 

nedlagt. Rejsefonden er med henblik på deltagelse af Bornholmske hold i 
SVBK’s turnering 

Henning Gade Efterlyste en sammenhæng mellem udgifter og indtægter på bl.a. UU 
Broberg Der er ikke netto budget på udvalgene. Udvalgene indsender 

budgetønsker 
Mads Olsen Det fremlagte regnskab giver ikke mulighed for den enkelte klub at 

gennemskue det samlede regnskab, da posterne er for overordnede. Der 
efterlyses større gennemskuelighed 

Broberg Regnskabssystemet giver denne mulighed. Bestyrelsen tager det til 
efterretning og ser på mulighederne for at fremlægge et mere synligt 
billede af regnskabet 

Dion Kejlberg Spurgte til budgetteringen af den del af administration, der vedrører 
bøder og fik svar fra både den tidligere og den nye kredssekretær 

Jan Kold Opfordrer til at man ved næste regnskabsfremlæggelse går mere bag om 
tallene 

Carsten Olsen Spurgte til de 3-4 største udgiftsposter i UU 
Peter Morsing Udspecificerede UU’s udgifter. 

De 3 hovedposter er TC, præmier, og afgifter til DVBF 
 
Dirigenten satte herefter regnskabet til afstemning: 

 

    
REGNSKABET BLEV GODKENDT med 20 stemmer for og 1 imod 

 

   

 



4. Fastsættelse af kontingent. 
     

Der var ikke stillet forslag om ændret kontingent. Kontingentet er uændret 
 

 

 
5. Behandling af indkomne forslag 
 

Der var ingen indkomne forslag 
 

 

Dirigenten suspenderede herefter mødet for at give ordet til Per Hagbard Hansen 
(formand for UU) 

 

  
Per kunne fortælle, at et enigt Ungdomsudvalg havde peget på Gentofte Volley som 
årets ungdomsklub. 
Per fortalte om de mange grunde til at kåre Gentofte til årets ungdomsklub bl.a. at 
klubben er meget velorganiseret på ungdomssiden, der arbejdes ikke kun i klubben, men 
også bredt med idrættens forhold i Gentofte Kommune og klubben har fagligt 
velkvalificerede og vellidte ledere, der samtidigt formår at stille krav og udvikle fagligt 
som socialt (hele talen kan læses på SVBK’s hjemmeside). 
Per sluttede med at overrække en bold samt en check til Gentofte Volleys 
ungdomsudvalgsformand Robert Mikelsons 

 

  
Herefter gav dirigenten ordet til Niles-Erik Broberg (formand for SVBK)  
  
I år var der for en gangs skyld mange indstillinger – et meget stærkt felt. 
Broberg motiverede valget med oplæsning fra indstillingen og bad forsamlingen lytte 
godt efter, for måske kunne man få en god idé med hjem blandt alle Birgittes mange 
foretagender. 
Broberg nævnte bl.a. Birgitte som den helt store drivkraft igennem 10 år med at opbygge 
en stor ungdomsafdeling i Lyngby Volleyball samt Birgittes inddragelse af forældrene i alt 
fra tilrettelæggelse af træning og indkøb af spilletøj til hele logistikken omkring kampe og 
stævner. 
Årets SVBK’er er Birgitte Vilsbøll Hansen fra Lyngby Volley (hele talen kan læses på 
SVBK’s hjemmeside) 
Broberg sluttede med at overrække en vingave samt en check til Birgitte Vilsbøll Hansen 

 

 
6. Valg af: 
 

FORMAND Niels-Erik Broberg genvalgt 
  
3 BEST-MEDLEMMER FOR 2 
ÅR 

Villy Rosendahl-Kaa genvalgt 
Simon Øksnebjerg nyvalgt 
Sten Storgaard nyvalgt 

  
1 BEST-MEDLEM FOR 1 ÅR Henning Gade nyvalgt 
  
TURNERINGSUDVALG Henrik Pape genvalgt 

Arne Jensen genvalgt 
Ernst Knudsen nyvalgt 
Mads Haastrup nyvalgt 

  
DOMMERUDVALG Arne Jensen genvalgt 

Bodil Allesen-Holm genvalgt 
Ole Abdon Nielsen genvalgt 
Sten Storgaard nyvalgt 



  
UNGDOMSUDVALG Simon Øksnebjerg genvalgt 

Peter Jespersen genvalgt  
Henning Gade genvalgt 
Gitte Jensen genvalgt 
Per H. Hansen genvalgt 
Birgitte Vilsbøll Hansen nyvalgt 
Carsten Olsen nyvalgt 

  
UDVIKLINGSUDVALG: Vakant 
  
Broberg opfordrede til at man gik hjem i klubberne for at finde klubmedlemmer med lyst 
og idéer til at arbejde i UVU 
 

 

 
2 REVISORER Jens Ryskov Madsen genvalgt 

Rune Halskov genvalgt 
  
1 REVISORSUPPLEANT Klaus Højen genvalgt 

 
7. Eventuelt.  
    

Arne: Der mangler dommere til DM i Rødovre 6.-7. maj. Man opfordres til at 
gå tilbage i klubberne for at se om man har nogle dommere der kan 
hjælpe. 
 

Henning Gade: Henning vil gerne være med til at arbejde på at sidste års beslutning 
om en funktionsbeskrivelse for kredssekretærstillingen bliver bedre 
implementeret 
 

Dion Foreslog at man tog wildcard hold ind i nedrykningsspillet fra 
Danmarksserien, så de den vej kan bevise, at de hører hjemme i 
Danmarksserien 

Carsten Olsen TU opfordres til at man i kredsregi kigger på noget lignende wildcard 
ordningen, så hold med mange ungdomsspillere, der ikke kan rykke op 
pga. af mange andre gode hold, får mulighed for at deltage i en højere 
række 

Jan Kold Hvor diskuterer man det kommende års budget? 
Villy Det bør man egentlig gøre under fastsættelse af kontingent. 
Broberg Man kunne evt. lave en vedtægtsændring for at få det lagt ind som et 

fast punkt. 
Broberg DVBF varsler stigning af kredsholdlicensen til 2000,- pr. hold 
Mads Olsen Opfordring til at man agerer mindre som forretning og mere som 

visionær bestyrelse, der sætter projekter m.m. op mod visionerne og 
målsætninger 

Jan Kold Opfordrer til at punktet fastsættelse af kontingent ændres til en 
diskussion og vedtagelse af budgettet. 

Jørgen Bentzen Tillykke til årets SVBK’er, ungdomsklub og til alle de valgte. 
2011 er udnævnt til europæisk frivillighedsår. DIFs frivillighedskongres 
afholdes også i 2011. Håber på at der kommer noget frem man kan 
bruge i klubberne, da der helt klart er brug for flere frivillige ledere og 
hjælp til dem vi har. 

Mads Olsen Opfordring til at man giver en hånd til bestyrelsen fordi de vil være 
bestyrelse for os 



Jens Ryskov 
Madsen 

Sagde tak for god ro og orden og gav slutteligt ordet til Broberg 

Broberg  Takkede for valget og de afgående udvalgs- og 
bestyrelsesmedlemmer samt Jens Ryskov Madsen for god 
mødeledelse 
Tak for alle de gode kommentarer og input. Tak fordi I kom og kom 
godt hjem 

  
Referent 
 
Peter Morsing 
Kredssekretær 
 

 

  
 
 
 
 
 

 


