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Referat fra SVBK’s repræsentantskabsmøde den 24. april 2013
Deltagere med stemmeret:

Deltagere uden stemmeret:

Steen Spangen
Sten Storgaard
Majbritt W, Sørensen
Erling Böttcher
Mikkel Eriksen
Per Hagbard Hansen
Simon Øksnebjerg

Sven Brix
Jørgen Bentzen
Robert Mikelsons
Niels-Erik Broberg
Tina Brauner
Arne Jensen
Villy Rosendahl-Kaa
Henrik Pape Hansen
Flemming Christensen
Ernst Knudsen
Henrik Petersen
Peter Morsing

Brøndby VK
Diramo
KSV
Ishøj Volley & Beachvolleyklub
Lyngby-Gladsaxe Volley
Team Køge
Glostrup IC

Team Køge
DVBF
Dirigent
Formand, SVBK
Bestyrelsen, SVBK
Bestyrelsen, SVBK
Bestyrelsen, SVBK
Bestyrelsen, SVBK
Bestyrelsen, SVBK
Bestyrelsen, SVBK
Ungdomssekretær, SVBK
Kredssekretær, SVBK

19 personer var fremmødt, heraf 7 stemmeberettigede
Formanden bød velkommen til de fremmødte.
1. Valg af dirigent.
Robert Mikelsons blev foreslået og valgt.
Robert 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.
Dirigenten opfordrede alle til at præsentere sig når de beder om ordet.
Dirigenten gav herefter ordet til formanden.
2. Formands- og Udvalgsberetninger.
Niels-Erik Broberg
Henrik Pape Hansen
Ernst Knudsen
Tina Brauner

Formanden havde ikke tilføjelser til den skrevne beretning
Turneringsudvalgsformanden havde ikke tilføjelser til den skrevne
beretning
Ungdomsudvalgsformanden havde ikke tilføjelser til den skrevne
beretning
Dommerudvalgsformanden havde ikke tilføjelser til den skrevne
beretning

Robert Mikelsons
Erling Böttcher
Peter Morsing
Erling Böttcher
Mikkel Eriksen
Peter Morsing

Simon Øksnebjerg
Per Hagbard Hansen
Steen Spangen
Henrik Pape Hansen
Sten Storgaard
Mikkel Eriksen
Peter Morsing

Simon Øksnebjerg
Niels-Erik Broberg

Per Hagbard Hansen
Erling Böttcher

Peter Morsing

Henrik Petersen
Erling Böttcher
Mikkel Eriksen
Robert Mikelsons

Spurgte om der er kommentarer til beretningerne
Spurgte til undersøgelsen om turneringsform
Forklarede om status de tilbagemeldinger der er kommet.
Synes det lyder godt med Grand Prix
Tilslutter sig Grand Prix
Uddybede forklaringen omkring undersøgelsen.
Tilbagemeldingerne tyder på, at der i sæsonen 2013/14 i
serie 2/serie3 vil blive tilbudt både en række med almindelig
turneringsform og en række der afvikles i Grand Prix form, med 56 stævner pr. halvsæson.
Har ikke nået at svare. Almindelig turnering er klart at foretrække
for vores klub, da spillerne ikke kan sætte en hel dag af
De unge spiller Grand Prix. Derfor ønsker vi almindelig turnering
for seniorholdene
Kan man deltage i begge rækker. Er der oprykning fra Grand Prix
Forklarede hensigterne fra turneringsudvalget.
Begge rækker kan give oprykning
Hvad er det videre forløb
Undersøgelsen afsluttes i de kommende dage
Herefter vil der medio maj blive udsendt indbydelse til turneringen
2013/14. Som tidligere nævnt ser det ud til, at der for de laveste
rækker (serie 2 og evt. serie 3), vil blive tilbudt både almindelig
turnering og Grand Prix.
Hvilke rækker der bliver oprettet afhænger af tilmeldingen, da der
skal være nok hold til en række kan oprettes.
Ungdomsudvalget har stillet forslag til propositionerne omkring
servelinien. Simon forstår ikke, at Turneringsudvalget ikke har
taget Ungdomsudvalgets forslag til efterretning
Propositionerne er foreslået af Turneringsudvalget. Bestyrelsen
har Propositionerne på næste bestyrelsesmøde, og der er derfor
ikke besluttet noget omkring dette endnu. Vi har hørt din
kommentar og tager den selvfølgelig med videre.
Bakker op om Simons kommentar
Hvorfor ligger ansøgningsfristen for Ekstraordinær Pladser (EP)
allerede 1. april. Kunne den ikke ligge på et senere tidspunkt, da
klubberne ikke, på så tidligt et tidspunkt, ved hvilke hold de har til
den kommende sæson og derfor ikke ved hvad de skal søge til.
Forklarede hvorfor ansøgningsfristen ligger så tidligt.
Der er mange hensyn at tage, bl.a. til de klubber der gerne vil vide
hvilken række de skal spille i den kommende sæson. Vi kan ikke
fastlægge rækkerne før vi kender ansøgningerne til de EP og evt.
kval. kampe til rækkerne er også afhængige af tildeling af EP.
Vi tager idéen med tilbage og ser på om der er mulighed for en
senere deadline.
Forklarede DVBF’s deadline for Talenthold, der ligger allerede
1. marts
Der må og skal være forskel på Danmarksturneringshold og
kredshold
Tak for indsatsen til bestyrelse og udvalg
Hørte om der var yderligere kommentarer og konstaterede, at det
var der ikke

3. Regnskab.
Villy Rosendahl-Kaa

Robert Mikelsons

Den økonomiansvarlige Villy Rosendahl-Kaa fremlagde
regnskabet.
Forklarede bl.a. hvorfor det ser ud som om der er flere indtægter
end tidligere. Der er ryddet op på de forskellige konti, så indtægter
ikke længere figurerer på udgiftskonti.
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 uændret kontingent kr. 1200,- for klubber med
turneringshold og kr. 600,- for klubber uden turneringshold.
DVBF’s basisklubber er også basisklubber i SVBK og betaler ikke kontingent.
Dirigenten spurgte om der var øvrige kommentarer til forslaget.
Da dette ikke var tilfældet, blev kontingentet sendt til afstemning.
Kontingentet blev enstemmigt vedtaget
5. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag
Dirigenten suspenderede herefter mødet for at give ordet til formanden
”Vi skal kåre årets SVBK’er.
Årets SVBK’er er en person med mange volleyballjern i ilden.
Måske hans kone vil sige, at volleyball ikke er hele hans liv, men det må være tæt på.
Børnene vil i så fald nok ikke give deres mor ret. 3 er det blevet til af slagsen, og de er
som deres far dybt involveret i volleyball - og ligesom faren på mange forskellige hold.
Både i sit professionelle liv og i sin fritid, handler en stor del om volleyball for årets
SVBK’er.
Det er ikke for den professionelle volleyball-del, at vi har valgt ham som årets SVBK’er.
Der gør han, stadig med stort hjerte og indlevenhed, jo ”bare” sit job – ligesom alle os
andre.
Det er for sit store arbejde i sin klub på mange forskellige planer, at vi har valgt
vedkommende som årets SVBK’er.
• Han har spillet volleyball i mere end 30 år
• Været træner i mere end 20 år på stort set alle niveauer
• Gennem de sidste ti år været med i opbygningen af en stærk ungdomsafdeling i sin
klub, med fokus på både talenterne og bredden
• Træner for mange ungdomshold såvel som seniorhold – i både kreds og
Danmarksturnering.

• Deltagelse ved utallige Sjællandsmesterskaber og Danmarksmesterskaber for
ungdom – stort set hver gang med medaljer som resultat
• Især hos pigerne har succes’en været enorm
• Der er vel ikke den pige/damespiller, der ikke har mødt ham som træner for et af
klubbens mange hold.
• Pt. næstformand i sin klub
Af de professionelle dele af årets SVBK’ers virke, må vi jo nødvendigvis nævne bl.a.
• Bachelor i idræt
• Forfatter til flere bøger og artikler om volleyball
• Ekstern underviser på Institut for Idræt
• Tidligere landstræner for både damelandsholdet og dameungdomslandsholdet
• Tidligere assisterende landstræner for herrelandsholdet
• Og nu Elitechef i Dansk Volleyball Forbund
Og dermed er der vel ikke længere nogen der er i tvivl om, at Årets SVBK’er 2013 er
Sven Brik, Team Køge Volley”
Årets SVBK’er er Sven Brix, Team Køge Volley
Broberg afsluttede med at overrække en vingave samt en check til Sven Brix
Sven Brix takkede for valget. Meget glad og beæret.
Herefter gav dirigenten ordet til Ernst Knudsen (formand for Ungdomsudvalget)
”Ungdomsudvalget har som en af sine mange opgaver den opgave at vælge årets
ungdomsklub ud fra de indkomne indstillinger.
Der var rigtig mange egnede klubber. Vi havde 6-7 klubber oppe at vende, som alle ville
have været værdige modtagere af prisen.
For at komme i betragtning til prisen, skal man have markeret sig i den forløbne sæson
på et eller flere af følgende områder:
a) Tiltag til fremme af volleyballspillet i lokalområdet ved PR-tiltag,
medlemsaktiviteter m.v.
b) Arbejde for forbedring af klublivet for ungdomsmedlemmerne
c) Gode sportslige resultater
d) Aktiv deltagelse i SVBK’s ungdomsaktiviteter
Den klub, valget er faldet på, har markeret sig på alle 4 områder
Jeg vil fremhæve nogle områder blandt mange:
Klubben har 214 ungdomsspillere, heraf 118 kidsspillere. Det er dermed den
næststørste ungdomsklub i SVBK. Kun Hvidovre har flere og Vestsjælland 1 mindre,
men de 2 klubber har så også haft fuldtidsansatte til at opdyrke ungdomsområdet, hvor
denne klub kun har frivillige.
Klubben har 22 ungdomstrænere. Det, tror jeg, er rekord.
Jeg er meget imponeret, og det skal der jo ellers meget til.
Klubben har i denne sæson bl.a. opnået følgende resultater:
Ved SM: DU14 Teen2 nr. 1, 2, 3 og 5 af 18 hold
DU14 Volleyball nr. 2
HU14 Teen2 nr. 2 og 4 af 8 hold
HU16 Nr. 3
HU18 Nr. 1

Ved DM: DU14 Teen2 nr. 2 og 3
HU14 Teen2 nr 4 og 6
DU18 Nr. 4
HU18 Nr. 2
Endvidere skal nævnes, at klubbens talenthold i 2.div. HØ vandt rækken og næste
sæson spiller i 1. division.
Det skal også nævnes, at klubben de sidste par år har haft 2 medlemmer i
Ungdomsudvalget, Birgitte Vilsbøll Hansen og Carsten Olsen, hvor Carsten trak sig først
på sæsonen for at hellige sig ungdomsarbejdet i klubben.
Klubben har desuden et medlem i Turneringsudvalget, Mads Haastrup.
Alt i alt er det et fremragende stykke arbejde på både klub- og trænerside, der ydes i
klubben og ikke mindst på ungdomssiden.
Det er mig derfor en stor glæde og ære at skulle overrække prisen som årets
ungdomsklub i SVBK til Lyngby-Gladsaxe Volleyball”
Årets ungdomsklub er: Lyngby-Gladsaxe Volley
Ernst afsluttede med at overrække en bold samt en check til Lyngby-Gladsaxes formand
Mikkel Eriksen, der modtog prisen på klubbens vegne.
Mikkel takkede for valget og fortalte lidt om klubbens udvikling efter sammenlægningen
mellem Gladsaxe VK og Lyngby Volley.
”Vi er stolte og glade for den udvikling, der er sket i klubben, hvilket ikke mindst skyldes
de mange frivillige trænere i klubben. En stor tak til dem”
Broberg tog ordet
”Det er ikke hver dag at man oplever et 25-års jubilæum. Hverken på arbejdsmarkedet
eller i foreningslivet. Men vi har faktisk muligheden for at fejre at Villy Rosendahl-Kaa nu
har siddet i kredsens bestyrelse i 2½ årti.
Det begyndte jo i KVBK og Villy har bestredet flere forskellige poster i bestyrelsen og
sågar været formand for kredsen.
For ca. 10 år siden hørte jeg første gang fra Villy, at han var på vej ud af bestyrelsen.
Dengang var han formand, og jeg var en slags fungerende næstformand. Jeg fik reddet
Villys fortsatte virke, ved at foreslå at vi byttede roller, så jeg blev formand og han kunne
nøjes med at være bestyrelsesmedlem.
Og så kunne det parløb, vi havde startet op nogle år tidligere fortsætte. Vi har sammen
siddet til mange sene kredsmøder med DVBF på Langeland, Fyn og i Jylland, hvor vi har
været gode til at supplere hinanden i de forhandlinger, vi tit har været igennem.
Det blev også vores lod at få lukket aftalen med sjællandskredsen efter flere hel- og
halvhjertede forsøg tidligere. Det var en proces, som vi gik ind til som tvivlere, men som
vi kom ud af som absolutte tilhængere af.
Villys virke har de sidste mange år været som økonomiansvarlig i kredsen. Og i
samarbejde med de kritiske revisorer været med til at strømline vores
regnskabsprocedurer.

Villys arbejde i bestyrelsen og FU har altid været præget af en utrolig seriøsitet
kombineret med en helt igennem herlig humor, der har hjulpet til at gøre arbejdet både
givtigt og sjovt.
Villy har mange gange talt om, at nu var det hans sidste år som bestyrelsesmedlem,
men hver gang har vi fået ham overbevist om, at vi ikke kan undvære ham og at han ikke
kan undvære os.
Villy du er altid glad, engageret, positiv, lyttende og god til at finde løsninger, når der er
brug for det.
Når man dertil lægger, at du er en rigtig god kammerat, så er det mig en meget stor
glæde at overrække dig SVBK’s ærestegn”
Modtager af SVBK’s ærestegn: Villy Rosendahl-Kaa
Villy takkede for ærestegnet og fortalte om hvordan han i sin tid kom ind i bestyrelsen
”Præcis den 24. april for 25 år siden var der en vakant post i bestyrelsen.
Jeg sad og gemte mig nede i hjørnet indtil Franz Wolfhagen fra Holte IF rejste sig op og
sagde, at nogle af de små klubber måtte træde til, for os oppe i Holte skal nok få det som
vi vil. Provokationen hjalp, for så måtte jeg jo rejse mig. Resten er historie”
Mødes genoptages
6. Valg af:
FORMAND

Niels-Erik Broberg genvalgt

3 BEST-MEDLEMMER FOR 2 ÅR

Henrik Pape Hansen genvalgt
Ernst Knudsen genvalgt
Vakant Plads (Trods flere opfordringer og
motivationer fra formanden og dirigenten lykkedes det
ikke at besætte den sidste plads)

TURNERINGSUDVALG

Henrik Pape Hansen genvalgt
Ernst Knudsen genvalgt
Mads Haastrup genvalgt
Sten Storgaard genvalgt

DOMMERUDVALG

Tina Brauner genvalgt
Sten Storgaard genvalgt
Kristine Flagstad genvalgt
Majbritt W. Sørensen nyvalgt

UNGDOMSUDVALG

Birgitte Vilsbøll Hansen genvalgt
Simon Øksnebjerg genvalgt
Per H. Hansen genvalgt
Peter Jespersen genvalgt

2 REVISORER

Jens Ryskov Madsen genvalgt
Rune Halskov genvalgt

1 REVISORSUPPLEANT

Steen Spangen genvalgt

7. Eventuelt.
Henrik Petersen

Flemming Christensen

Jørgen Bentzen

Niels-Erik Broberg
Robert Mikelsons
Niels-Erik Broberg
Arne Jensen

Niels-Erik Broberg

Referent
Peter Morsing
Kredssekretær

Der er fyraftensmøde tirsdag d. 28. maj kl. 17-20 i Frihedens IC.
Emnet er ”Led en frivillig”. En varm anbefaling om at sende en
masse frivillige af sted til mødet Se mere på SVBK’s
hjemmeside.
Reklamerede for European League i Antsvortskovshallen d. 20.22. juni. Kom ned og hep på det danske herrelandshold
Gratis adgang for alle under 15 år og billige billetter til alle
andre.
Det er den store generalprøve på EM
Vil gerne støtte reklamen for European League.
Reklamerede ligeledes for DVBF’s repræsentantskabsmøde
søndag d. 2. juni i Fredericia.
Materialet er på vej, men der er ikke de store overraskelser, da
regnskabet viser et større plus.
EM står for døren og det håber vi selvfølgelig I vil bakke op om.
Skulle hilse fra DVBF’s formand
Husk at SVBK koordinerer kørsel til DVBF’s Rep.møde
Takkede for god ro og orden og lukkede den officielle del af
repræsentantskabsmødet
Takkede Arne Jensen for mange års arbejde i bestyrelse og
udvalg
Stopper i bestyrelse og udvalg, da jeg starter egen virksomhed
med en hundekennel.
Det bliver helt sikkert vedmodigt at undvære udvalg- og
bestyrelsesarbejdet, men så er der jo en mulighed for at vende
tilbage. Fortsætter som DT-dommer, så helt slipper jeg ikke
sporten
Takkede de fremmødte for et godt møde og takkede dirigenten
for god ledelse af mødet.

