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Idrættens Hus, d. 29. april 2011

Referat fra SVBK’s repræsentantskabsmøde den 26. april 2011
Deltagere med stemmeret:

Deltagere uden stemmeret:

Niels-Erik Broberg
Arne Jensen
Sten Storgaard
Henrik Pape
Henning Gade
Simon Øksnebjerg
Birgitte Vilsbøll Hansen
Mads Haastrup
Carsten Olsen
Gitte Jensen
Michael Staal
Claus Bøllingtoft
Adnan Özari
Flemming Christensen

Jørgen Bentzen
Carsten Parsow
Erik Jacobsen
Jens Ryskov Madsen
Kim Buchwald
Henrik Petersen
Peter Morsing

Formand
Bestyrelsen
Bestyrelsen
Bestyrelsen
Bestyrelsen
Bestyrelsen
Lyngby Volley, UU
Lyngby Volley, TU
Gladsaxe VK, UU
Bjæverskov, UU
Gentofte
Roskilde VK
Holte IF
VK Vestsjælland

DVBF
DVBF
DVBF
Dirigent
VK Vestsjælland
Ungdomssekretær
SVBK, referent

21 personer var fremmødt, heraf 14 stemmeberettigede
Formanden bød velkommen til de fremmødte.
1. Valg af dirigent.
Jens Ryskov Madsen blev foreslået og valgt. Jens takkede for valget og konstaterede, at alle
formalia er overholdt og mødet er lovligt og rettidigt indkaldt.
Der aflægges beretninger fra formanden og for udvalgene.
Beretningerne sættes herefter til samlet afstemning
Dirigenten gav herefter ordet til formanden.
2. Formands- og Udvalgsberetninger.
Niels-Erik Broberg

Formanden supplerede sin beretning med en historie fra DM for
DU20/HU21, hvor han var DVBF ansvarlig. Et godt afviklet
arrangement og positivt at se den store udvikling der er sket på
ungdomssiden.
Formanden var også ude at overrække medaljer i nogle af
kredsrækkerne. Skønt at se at turneringsplanlægningen var
optimeret, så mange rækker blev afgjort meget sent, hvilket gav
nogle meget spændende kampe som afslutning på turneringen.

Jens Ryskov Madsen
Henrik Pape
Adnan Ôzari
Simon Øksnebjerg

Kim Buchwald
Simon Øksnebjerg
Henning Gade

Sten Storgaard

Ingen kommentarer til formandens beretning
Beretningerne sendes samlet til afstemning senere, men
kommentarer og spørgsmål bedes stillet under det enkelte udvalg.
Der var ingen kommentarer til formandens beretning
Turneringsudvalgsformanden berettede om afslutningen på
kredspokalturneringen, der lå efter beretningen var skrevet.
Tillykke til rækkevinderne Amager i Mix, Farum/Holte
Stor ros til de alternative stævner i Sundbyhallerne
Ungdomsudvalget har besluttet af gå tilbage til de gamle
aldersgrænser. Håbet er at det løser problemet med for mange
tilbud, der udvander ungdomsturneringen. U13/14 afskaffes.
På beachsiden har vi udvidet fra 2 stævner til min. 3 stævner. Om
en uges tid ved vi om der også bliver et 4. stævne
Hvad gør DVBF?
DVBF melder noget ud i juni. SVBK holder et SM i forhold til hvad
DVBF melder ud. Turneringen afvikles med ”de gamle”
aldersgrænser
Udviklingsudvalget arbejder meget projektorienteret. Vi kigger pt.
på de frivillige ledere og arbejder med det i den kommende
sæson, hvis der er interesse for det i klubberne.
Udvalget har brug for nogle nye medlemmer.
Der er en fejl i beretningen, da det ikke er projektdommere, men
DT-dommere, der dømmer oprykningskvalifikationen til 2. division.
At det så i år var dommere fra Dommerprojektet er en
tilfældighed.

Dirigenten satte herefter beretningerne til afstemning.
Beretningerne blev enstemmigt godkendt
3. Regnskab.
Niels Erik Broberg
Jens Ryskov Madsen

Den økonomiansvarlige Villy Rosendal-Kaa har måttet melde
forfald til mødet. Formanden gennemgik regnskabet og noterne.
Dirigenten spurgte om der var kommentarer til regnskabet og
konstaterede, at dette ikke var tilfældet.

Dirigenten satte herefter regnskabet til afstemning
Det reviderede regnskab blev enstemmigt godkendt

4. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen havde stillet forslag om ændret kontingent. Kontingentet foreslås ændret fra kr. 1000,til kr. 1200,- pr. år

Formanden uddybede forslaget om kontingentforhøjelsen. Vi har valgt ikke at justere på
vores turneringsgebyrer. For at budgettet hænger ordentligt sammen foreslås
kontingentforhøjelsen.
Dirigenten spurgte om der var øvrige kommentarer til forslaget.
Da dette ikke var tilfældet, blev kontingentet sendt til afstemning.

Kontingentet vedtages enstemmigt til kr. 1200,5. Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen forslag om afskaffelse af automatisk stemmeret for
bestyrelsesmedlemmerne blev fremlagt og motiveret
Mads Haastrup
Niels Erik Broberg
Henrik Petersen
Niels Erik Broberg
Jens Ryskov Madsen

Tidligere har klubberne haft 2 stemmer. Hvilken betydning har det
for forslaget?
Ja det er rigtigt at det tidligere burde have været således, at
klubberne har haft 2 stemmer, det har bare aldrig været realiseret.
Det kan være ved sammenlægningen af de 2 kredse at denne
uklarhed er opstået.
Det nye forslag retter op på denne uklarhed
Hvis forslaget godkendes vil det være gældende fra og med
afstemningen er afsluttet. Da det er en ændring af SVBK’s love,
skal der skal være min. 2/3 flertal blandt de afgivne stemmer for at
forslaget kan vedtages.

Forslaget blev enstemmigt godkendt
Dirigenten suspenderede herefter mødet for at give ordet til formanden
Vi skal kåre årets SVBK’er. Formanden oplæste klubbens motivation.
Et uddrag af motivationen:
Kim er idémand, og han sikrer, at bestyrelsen aldrig mangler arbejde. Altid har han
forslag som han ønsker bestyrelsen skal forholde sig til – og ofte får Kim sine mange
idéer gennemført.
Nøgleordene for Kim er ”vedholdenhed, seriøs, ambitiøs, visionær, engageret og drive”.
Generelt har Kim ”ja-hatten” på – alt er som udgangspunkt muligt, indtil det modsatte er
bevist.
Kims fokus på konstant udvikling, er en af hovedårsagerne til, at klubben nu er landets
største kidsvolley-klub.
Årets SVBK’er er Kim Buchwald, VK Vestsjælland
Broberg afsluttede med at overrække en vingave samt en check til Kim Buchwald
Herefter gav dirigenten ordet til Simon Øksnebjerg (formand for Ungdomsudvalget)
SVBK’s ungdomsudvalg har valgt årets ungdomsklub.
Simon berettede bl.a. følgende fra ungdomsudvalgets motivation:
SVBK har valgt Vestsjælland pga. klubbens initiativ i forhold til nye projekter der skal
fremme medlemstallet i volleyball.
Vestsjælland har indgået i projektet Get2sport, som har fokus på at støtte og integrere
vanskeligt stillede børn og unge. Indsatsen foregår i samarbejde med
Integrationsministeriet, Kulturministeriet, Socialministeriet og ikke mindst den
pågældende kommune.
Det nye projekt » get-2coffee « i Volleyklubben Vestsjælland er et eksempel på et tiltag,
der har til formål at skabe sociale netværk mellem forældrene i klubben, hvilket skal føre
til øget forældreengagement. Get2coffee er startet op i samarbejde med Slagelse
Kommunes integrationsprojekt » Give me 5 « og get2sport under Danmarks Idræts
Forbund.
Dette er et eksempel på et projekt, der har givet en markant fremgang i medlemstallet og
som har gjort en hel del for integrationen af spillere og forældre i klubben.

Klubben har haft en markant fremgang på ungdomssiden og er blandt de 4 klubben i
Danmark som har over 100 kidsspillere (faktisk er de den største med 134 kids).
Gennem sæsonen har Vestsjælland deltaget ved flere Kids- og Teen-stævner med
pæne resultater.
Årets ungdomsklub er: VK Vestsjælland
Simon afsluttede med at overrække en kidsvolley samt en check til Flemming
Christensen, der modtog prisen på VK Vestsjællands vegne.
Mødes genoptages
6. Valg af:
FORMAND

Niels-Erik Broberg genvalgt

3 BEST-MEDLEMMER FOR 2 ÅR

Arne Jensen genvalgt
Henning Gade genvalgt
Henrik Pape genvalgt

TURNERINGSUDVALG

Henrik Pape genvalgt
Arne Jensen genvalgt
Ernst Knudsen genvalgt
Mads Haastrup genvalgt

DOMMERUDVALG

Arne Jensen genvalgt
Bodil Allesen-Holm genvalgt
Sten Storgaard genvalgt
Rebecca Sørensen nyvalgt
Tina Brauner nyvalgt

UNGDOMSUDVALG

Simon Øksnebjerg genvalgt
Henning Gade genvalgt
Gitte Jensen genvalgt
Per H. Hansen genvalgt
Birgitte Vilsbøll Hansen genvalgt
Carsten Olsen genvalgt

UDVIKLINGSUDVALG:

Henning Gade genvalgt

Henning Gade og Niels-Erik Broberg opfordrede klubberne til at vende tilbage med evt.
emner til udvalget. Man bedes kontakte kredssekretæren, hvis man er interesseret i
deltage i udviklingsudvalget.
2 REVISORER

Jens Ryskov Madsen genvalgt
Rune Halskov genvalgt

1 REVISORSUPPLEANT

Flemming Christensen nyvalgt

7. Eventuelt.
Flemming Christensen

Takkede kredsen for prisen som årets ungdomsklub. Fortalte lidt
om idræt indlevelse og integration. VK Vestsjælland er meget

Simon Øksnebjerg
Flemming Christensen

Claus Bøllingtoft
Broberg

Erik Jacobsen

Adnan Ôzari
Claus Bøllingtoft
Flemming Christensen
Jørgen Bentzen
Claus Bøllingtoft
Carsten Olsen

Broberg
Adnan Ôzari
Claus Bøllingtoft
Birgitte

villige til at dele ud af de erfaringer. Man er velkommen til at
kontakte Flemming eller Kim Buchwald
UU vil gerne lave en informationsaften, hvor bl.a. erfaringerne
fra VK Vestsjælland kan udbredes
Kommunerne fattes penge. I Slagelse kommune har man som
noget nyt valgt at opkræve halleje i forbindelse med afholdelse
af VK Vestsjællands ungdomsstævne. Sagen har VK
Vestsjælland kørt sammen med DIF. Slagelse kommune har
sendt sagen til Statsforvaltningen. Hvis Slagelse kommune får
medhold kan det have betydning for andre klubbers afholdelse
af stævner og deraf følgende store merudgifter for klubberne.
Dette kan medføre, at det økonomisk kan blive vanskelligt at
afholde ungdomsstævner
Slagelse er breddeidrætskommune. Det virker absurd at de
vælger at køre en sådan sag
DVBF foreslår på deres repræsentantskabsmøde at
kontingenterne forhøjes.
Forslaget er at kontingenterne til DVBF er følgende:
Klubber med 0-24 medlemmer: 1.000 kr. pr. år.
Klubber med 25-49 medlemmer: 2.000 kr. pr. år.
Klubber med mere end 50 medlemmer: 4.000 kr. pr. år.
Formanden foreslår at DVBF fremlægger forslaget her, så
klubberne og SVBK’s bestyrelse er bedre klædt på til mødet
To slags klubber. Basis klubber og kontingentbetalende klubber.
Basis klubber er for at hjælpe de klubber uden turneringshold
som alligevel ønsker at gøre brug af nogle af DVBF’s øvrige
ydelser.
Det er ikke nogen hemmelighed, at der kommer et provenu ud
af forhøjelsen.
Forhøjelsen for at de store foreninger skal betale mere end de
små.
Vi er gode til at skabe aktiviteter, hvor vi får et krone til krone
tilskud, men vi mangler et større økonomisk råderum og en
større frihedsgrad i DVBF’s budget.
Vi leverer pt. flere ydelser til klubberne uden vederlag
Til afklaring. Hvad er fordelingen at klubber i de 3 kategorier?
Fordeling af klubber efter størrelse i Fyn, Sydjysk, og Midtjysk:
35% 0-24, 25% 24-49, 40 % over 50 (heraf halvdelen over 100
medlemmer)
Hvilken type foreninger er det der benytter sig af de basale
ydelser?
Kan ikke på stående fod komme med et konkret svar på dette.
Der er ingen tvivl om, at DVBF bruger mest tid på de store
klubber
Hvorfor vælger man ikke at justere licensen i stedet for
klubkontingentet? Der kan være en bekymring for om klubberne
kan spekulere i at opgive det rigtige medlemstal, hvis det kan
have en større økonomisk betydning
Der er gennem de sidste år blevet argumenteret meget for at
der ikke bør justeres på spillerlicensen
Har man engang haft differentieret kontingent?
Man har tidligere haft en medlemsafgift
Det er hårdt arbejdet at lave en personlig licens for 70
kidsspillere, der kun modtager et blad, hvor der ikke står noget

Erik Jacobsen
Erik Jacobsen
Jens Ryskov Madsen
Erik Jacobsen
Broberg

Mads Haastrup

for kidsspillere
Det er noteret
Det graduerede kontingent er netop for at de store klubber skal
betale for den større brug af DVBF
Gav ordet til DVBF’s formand, der præsenterede EM 2013
Erik præsenterede EM 2013
Opfordrede klubberne til at motivere og hjælpe klubbernes
medlemmer i at blive en del af Volley EM 2013. der er brug for
mange frivillige og at være en del af et så stort og fornemt
arrangement kan være den oplevelse, der motiverer den enkelte
til at fortsætte som frivillig.
Søger mere interaktion mellem udvalgene. Idéer bliver ikke
spredt mellem udvalgene. Vi bør lave noget mere sammen.

Broberg

Vi har før lavet seminarer og vil tage det med videre.

Jens Ryskov Madsen
Broberg

Sagde tak for god ro og orden og gav slutteligt ordet til Broberg
Tak til de fremmødte – ærgerligt der ikke var flere, men det skal
selvfølgelig ikke gå udover de fremmødte.
Tusind tak til dirigenten for igen at lede mødet roligt og sikkert.
Opfordrede alle til at deltage i DVBF’s Repræsentantskabs
møde d. 15. maj i Fredericia
Tak for alle de gode kommentarer og input.
Tak fordi I kom og kom godt hjem

Referent
Peter Morsing
Kredssekretær

