
 
 
 
 

 
         Idrættens Hus, d. 7. maj 2014    

 
 
             

 Referat fra SVBK’s repræsentantskabsmøde den 29. april 2014 
 
 

Deltagere med stemmeret:  Deltagere uden stemmeret:  
    
Carsten Olsen Lyngby/Gladsaxe Volley Hans-Ole Nielsen DVBF 
Birthe Hjøllund Amager VK Jørgen Bentzen DVBF 
Sten Storgaard Diramo Erik Jacobsen DVBF 
Henning Gade Farum VK Jens Ryskov Madsen Dirigent 
Roberta Attorese Olympiakos Anna Sliwinska Olympiakos 
Ernst Knudsen Bestyrelsen, Brøndby VK Steen Spangen Brøndby VK 
Sohaib Ali Ishøj Volley & 

Beachvolleyklub 
Erling Böttcher Ishøj Volley & 

Beachvolleyklub 
Henning Marott Holse Vordingborg VK Boye Frederiksen Vordingborg VK 
Simon Øksnebjerg Glostrup IC Niels-Erik Broberg Formand, SVBK 
Gitte Jensen Team Køge Volley Tina Brauner Bestyrelsen, SVBK 
Emil Gade Holte IF Villy Rosendahl-Kaa Bestyrelsen, SVBK 
Morten Løgager Rosenlund Volley Henrik Pape Hansen Bestyrelsen, SVBK 
Per Hagbard Hansen Rishøj IF Flemming Christensen Bestyrelsen, SVBK 
Tobias Harpsøe Taastrup IF Mads Haastrup Turneringsudvalget 
Torben Thielow Rødovre Statsskole VK Henrik Petersen Ungdomssekretær, SVBK 
Robert Mikelsons Gentofte Volley Peter Morsing Kredssekretær, SVBK 
Mads Olsen VK Vestsjælland   
Ea Papsøe Löwenstein Københavns Studenter 

Volley (KSV) 
  

  
34 personer var fremmødt, heraf 18 stemmeberettigede 
 
Formanden bød velkommen til de fremmødte. 
    
1. Valg af dirigent. 
 

Jens Ryskov Madsen (Mads) blev foreslået og valgt. 
Mads 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 Formanden bød velkommen til gæsterne fra Dansk Volleyball 
Forbund. 
Formanden supplerede sin beretning ved at berette om 
situationen omkring Ungdomsudvalget, der ikke har haft en 
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repræsentant i bestyrelsen. 
Ungdomsudvalgets beretning er lavet af det administrative 
personale, da der ikke forelå en beretning fra ungdomsudvalget 
Formanden gennemgik forslaget til kommissoriet for en ny 
kredsstruktur 

  
Jens Ryskov Madsen Spurgte om der var kommentarer til formandens beretning og 

konstaterede at dette ikke var tilfældet 
  
Henrik Pape Hansen Supplerede Turneringsudvalgets beretning ved at nævne, at der 

er et vigende antal hold – især uden for Storkøbenhavn 
  
Jens Ryskov Madsen Spurgte om der var kommentarer til turneringsudvalgets beretning 

og konstaterede at dette ikke var tilfældet 
  
Jens Ryskov Madsen Spurgte om der var kommentarer til dommerudvalgets beretning 

og konstaterede at dette ikke var tilfældet 
 
Jens Ryskov Madsen 

 
Spurgte om der var kommentarer til ungdomsudvalgets beretning 
og konstaterede at dette ikke var tilfældet 

  
Jens Ryskov Madsen Sendte beretningerne til afstemning. 

Beretningerne blev enstemmigt vedtaget 
  

 
3. Regnskab. 
     

Villy Rosendahl-Kaa Den økonomiansvarlige Villy Rosendahl-Kaa fremlagde 
regnskabet. 
 

Jens Ryskov Madsen 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 stigning af kontingentet til kr. 1500,- for klubber med 
turneringshold og uændret kontingent på 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. 
Mads Olsen, VK Vestsjælland spurgte til, om ikke kontingentforhøjelsen kan have 
indvirkning på, at mindre klubber med få spillere evt. vil trække deres hold. 
Broberg gav Mads ret i at dette kan blive tilfældet, men håber at andre tiltag som f.eks. 
rabatordninger for nye hold kan rette op på det vigende antal hold. 
Kontingentet blev sendt til afstemning. 
 
Kontingentet blev vedtaget med 12 stemmer for, 2 imod og 4 der udlod at stemme. 

 

 
 



5. Behandling af indkomne forslag 
 

Ingen indkomne forslag  
 

Dirigenten suspenderede herefter mødet for at give ordet til formanden 
 
Vi skal kåre årets SVBK’er. 
 

• Lars Vallentin blev introduceret til Volleyball, eller rettere kidsvolley gennem sin 
datter for mere end 10 år siden 

• Datteren er nu næsten voksen og stoppede med Volleyball for flere år siden, da 
hun tog på efterskole 

• Lars Vallentin har dog fortsat sit store arbejde for alle kids-spillere og har været 
medlem i Rødovre Statsskoles bestyrelse i en længere årrække. 

• Lars (Vallentin) har en meget stor aktie i Kidsafdelingen i Rødovre Statsskole og 
det er hans store fortjeneste at ungdomsafdelingen i BRH Volley fodres med 
spirende Teenspillere. 

• Lars (Vallentin) yder en helt ekstraordinær indsats for at børn og unge føler sig 
velkomne og som en del af klubben. 

• Lars (Vallentin) tilrettelægger stævner, både på hjemmebane og udebane. 
• Han støtter børn og forældre omkring klubben 
• Ved alle de udekampe, der er i løbet af sæsonen finder vi Lars (Vallentin) både 

som træner, chauffør og som støtte for spillerne. 
• Det vil blive en meget lang liste med de ting som Lars Valletin yder for Rødovre 

Statsskole VK og BRH Volley Klub 
• Lars Vallentin er pligtopfyldende, ærekær ja kort sagt: En sand årets SVBK’er  

. 
Broberg afsluttede med at overrække en vingave samt en check til Torben Thielow fra 
Rødovre Statsskole VK 
 
Vi skal også kåre årets ungdomsklub 
 

• Årets ungdomsklub har gennem de sidste mange år markeret sig stærkt blandt de 
bedste ungdomshold når der har været holdt Danmarksmesterskaber 

• Det betyder dog ikke, at man glemmer de knap så gode spillere 
• Der bliver lavet et godt og kvalificeret tilbud til alle spillere, uanset evner, alder, 

rutine eller ambitioner. 
• Årets ungdomsklub var selvfølgelig med fra start, da Kidsvolley kom i gang 
• Siden har de konstant haft hold med til stævner i alle Levels, ligesom man har haft 

hold med i stort set alle ungdomsrækkerne 
• Der er ingen tvivl om, at man har sportslige ambitioner, men det må ikke ske på 

bekostning af, at alle får en positiv oplevelse 
• Det gælder både egne spillere og ledere, men der lægges også vægt på en 

ordentlig fremtræden ved kampe og stævner 
• Årets ungdomsklub forbindes i det hele taget med et seriøst og målrettet 

ungdomsarbejde 
• Det kan selvfølgelig ikke gøres uden stor involvering fra forældre og andre omkring 

holdene – og det har de 
• Men det er i høj grad også fordi man råder over en håndfuld meget engagerede 

ledere og trænere. 
• I de senere år har Årets Ungdomsklub formået at videreføre ungdomsarbejdet op i 

seniorturneringen, og har i denne sæson været repræsenteret i såvel 
VolleyLigaen som 1. division 



 
Det er mig derfor en stor glæde og ære at skulle overrække prisen som årets 
ungdomsklub i SVBK 
 
Årets ungdomsklub er: Team Køge Volley 
 
Broberg afsluttede med at overrække en bold samt en check til Team Køges Gitte 
Jensen og Per Hagbard Hansen der modtog prisen på klubbens vegne. 
 
Mødes genoptages 
 

6. Valg af: 
 

FORMAND 
Jens Ryskov Madsen spurgte om der var andre kandidater til formandsposten end de to 
allerede opstillede: 
Henning Gade, Farum VK og den nuværende formand Niels-Erik Broberg. 
Det var der ikke og dirigenten gav derfor først ordet til Henning Gade. 
 
Henning Gade motiverede sin opstilling med bl.a. følgende: 

• Har de sidste 12 år siddet i Farum VK bestyrelse og de sidste 8 som formand 
• Siddet i UU gennem de sidste 5 år og været i bestyrelsen for 2 år siden 
• Mit langsigtede mål er flere ledere og trænere i volleyball, produktet er rigtig godt 
• At få flere klubber og spillere i SVBK, gennem opsøgende arbejde og bl.a. 

samarbejde med DVBF 
• Styrke SVBK ved at udvalgene fyldes op med aktive frivillige, der har indflydelse og 

føler de får energi af det frivillige udvalgsarbejde i kredsen 
• Dialog med klubberne, og hjælp til de klubber der er i fare for at lukke. Se 

faresignaler tidlig og så støtte op 
• Styrke den lokale forankring i Dansk volleyball, det er nødvendigt når volleyball skal 

blomstre. 
 
Niels-Erik Broberg motiverede sin opstilling med bl.a. følgende: 

• Jeg vil egentlig ikke sige så meget, da jeg synes jeg har sagt det meste i min 
beretning, både den skriftlige og den mundtlige 

• Har siddet i SVBK’s bestyrelse i ca. 20 år, de sidste 11 år som formand, og jeg 
synes vi har gjort et godt stykke arbejde 

• Jeg kan ikke være uenig med Henning Gade i de ting der skal arbejdes med og 
mener også det er det, vi både har arbejdet med i bestyrelsen og gerne vil 
fremover. 

 
Dirigenten spurgte om der var uddybende kommentarer eller spørgsmål 
 
Sohaib Ali, Ishøj Volley: Hvad tænker du, Broberg på længere sigt. 
Broberg: Den forestående proces er meget vigtig for det videre arbejde for volleyball på 
Sjælland og sikrer at vi ikke giver køb på de værdier vi har I SVBK 
 
Erling Böttcher: Til begge kandidater. Hvorfor har vi kampvalg? 
Broberg: Mener at Henning Gade må svare på hvorfor der er kampvalg, da det er 
Henning der har valgt at stille op 
Henning Gade: Mener at det er det rigtige tidspunkt, at se tingene på en ny måde 
 
Mads Olsen: Dejligt at der er kampvalg. Det er befriende. Der er rigtig meget energi i 
”uenighedskulturen”. 

 



 
Villy Rosendahl-Kaa, Bestyrelsen: Har siddet i bestyrelsen i 25 år, de sidste 10-12 år 
sammen med Broberg. Synes vi i Broberg har en god formand, der arbejder utrætteligt for 
volleyball. Synes at vi skal holde fast i Broberg som formand 
 
Dirigenten konstaterede, at valget til formandsposten kan foregå ved skriftlig afstemning 
og besluttede med henvisning til lovene, at afstemningen skulle foregå skriftligt. 
Der blev uddelt stemmesedler og holdt 10 minutters pause. 
Hans-Ole Nielsen og Jørgen Bentzen fra DVBF optalte stemmerne 
Henning Gade fik 12 stemmer. Niels-Erik Broberg 6 fik stemmer. Der var ingen blanke 
stemmer. Henning Gade er dermed valgt til formand 
 
3 BEST-MEDLEMMER FOR 2 ÅR Tina Brauner, Villy Rosendahl-Kaa og Flemming 

Christensen meddelte, at de med formandsvalget som 
begrundelse trak deres kandidatur som 
bestyrelsesmedlemmer  
Carsten Olsen, Lyngby/Gladsaxe Volley valgt 
Simon Øksnebjerg, Glostrup IC valgt 
Tobias Harpsøe, Taastrup IK valgt 

  
2 BEST-MEDLEMMER FOR 1 ÅR Per Hagbard Hansen, Rishøj valgt 

Gitte Jensen, Team Køge Volley valgt 
  
TURNERINGSUDVALG Der var ingen der ønskede valg til Turneringsudvalget 

Dirigenten konstaterede at bestyrelsen kan tilforordne 
medlemmer til udvalget 

  
DOMMERUDVALG Kristine Flagstad genvalgt via fuldmagt 

Dirigenten konstaterede at bestyrelsen kan tilforordne 
medlemmer til udvalget 

  
UNGDOMSUDVALG Simon Øksnebjerg genvalgt 

Per H. Hansen genvalgt 
Peter Jespersen genvalgt 
Dorte Krogh, Lyngby/Gladsaxe valgt 
Boye Frederiksen, Vordingborg valgt 
 

2 REVISORER Rune Halskov genvalgt via fuldmagt 
  
1 REVISORSUPPLEANT Der var ingen der ønskede valg til Revisorsuppleant 

 
7. Eventuelt.  

     
Mads Olsen Tak til Broberg for lang og tro tjeneste og god vind til den nye 

bestyrelse. Der er European League i Slagelse d. 22.-24. maj 
Der er gratis adgang og der kan bestilles billetter via DVBF’s 
hjemmeside 
 

Steen Spangen Der er Repræsentantskabsmøde i DVBF i samme weekend 
  
Henning Gade Tak for valget. Kan se at der allerede ligger en stor opgave i at få 

fyldt udvalgene op. Synes vi skal give Broberg en kæmpestor hånd 
for det store arbejde han har udført for SVBK gennem 15 år 

  
Niels-Erik Broberg Tillykke til Henning Gade med valget. 



Tak for rigtig mange gode år. 
Tak til Henrik Pape Hansen for mange gode år. Først i ”det gamle” 
SVBK og senest efter sammenlægningen i ”det nye” SVBK 
Takkede de fremmødte for et godt møde og takkede dirigenten for 
god ledelse af mødet. 

  
Referent 
 
Peter Morsing 
Kredssekretær 

 

 


