REFERAT
Til
SVBK’s klubber, bestyrelse, udvalg og revisorer
DVBF og øvrige kredse

Idrættens Hus, 13. maj 2016

REPRÆSENTANTSKABSMØDE
11. maj 2016 kl. 19.00
Taastrup Idræts Center

Deltagere
Deltagere med stemmeret
Simon Øksnebjerg

Deltagere uden stemmeret

Glostrup, SVBK
bestyrelse & UU

Jørgen Bentzen

DVBF

Thomas Bro-Rasmussen

DVBF

Steen Spangen

Brøndby VK

Ernst Knudsen

Brøndby VK
SVBK TU

Mads Olsen

VK Vestsjælland

Mads Haastrup

SVBK TU

Thomas Skogemann

Lyngby-Gladsaxe Volley

Carsten Olsen

Lyngby-Gladsaxe Volley

Mikkel Ruhnau

Rosenlund,
SVBK TU

Dorte Krogh

Lyngby-Gladsaxe Volley
SVBK UU

Sohaib

Ishøj Volley &
Beachvolleyklub

Per Hagbard Hansen

SVBK Bestyrelse & UU

Troels Lavritsen

SVBK UU, Gentofte

Michael Riis

SVBK projektdommer

Poul-Erik Møller

Alternative stævner

Jens Ryskov Madsen

Grøndal EV, dirigent

Henrik Petersen

SVBK ungdomssekretær

Christina Cassone

SVBK kredssekretær

Mie Nonbo Holck

VLI

Tobias Harpsøe

Taastrup IK,
SVBK konstitueret
formand

Henning Gade

Farum VK,
SVBK Formand på orlov

22 personer var fremmødt, heraf 8 stemmeberettigede
Formanden bød velkommen til de fremmødte.
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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.
Dirigenten opfordrede alle til at præsentere sig når de beder om ordet.
Dirigenten gav herefter ordet til formanden.
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Formands- og Udvalgsberetninger

Formandens beretning
Tobias
Harpsøe

Formanden vil gerne knytte nogle ord til den skriftlige beretning.
2015 har været det år vi ønskede det skulle være. Det år hvor vi skulle
få styr på økonomien og oparbejde den likviditet bestyrelsen ønskede
dengang den tiltrådte. Det er også vigtigt at bemærke at vi har lagt et
godt budget men samtidig lagt midler til side til projekter den
kommende bestyrelse skulle ønske at sætte i gang. Det skal vi fordi,
på trods af at jeg personligt synes det går godt i SVBK, så er der
stadig ting vi kan arbejde på at forbedre. Det håber jeg at både den
nye bestyrelse og andre vil være med til at bidrage til.
Derudover har vi siden sidste repræsentantskabsmøde valgt at
fastansætte Christina Cassone som kredssekretær og det er vi rigtig
glade for og antager at klubberne er tilfredse med det.
I det forgangne år har vi også oplevet at Henning gik på orlov og
undertegnet blev konstitueret formand. Vi har også sagt farvel til
Carsten Olsen som bestyrelsesmedlem - mange tak for dit arbejde i
bestyrelsen.
Men det betyder ikke vi ligger på den lade side og vi er derfor meget
glade for at have fundet nogle nye repræsentanter til den kommende
bestyrelse.
I min beretning har jeg også valgt at fremhæve at hvis jeg bliver valgt
som formand, vil vi arbejde med de ledere og trænere – især de unge
– der er i klubberne og sørge for der kommer flere til. For vi kan få
flere børn i hallerne men vi skal også have nogle til at tage hånd om
dem. Og det skal SVBK være med til at bidrage til den udvikling.
Tak til Henrik og Christina for et godt samarbejde i løbet af året. Tak
til bestyrelsen og udvalgene – det har været en fornøjelse og nemt
samarbejde. Jeg glæder mig meget til det næste år for jeg tror der er
et stort potentiale der skal udforskes.

Mads

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

Turneringsudvalgets beretning
Ernst Knudsen

Havde ikke tilføjelser til den skriftelige beretning.

Mads

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

REFERAT
Ungdomsudvalgets beretning
Per Hagbard
Hansen

Supplerede Ungdomsudvalgets beretning ved at nævne at tallet på
1000 hold i kids og teen holder da tallet pr. 10/5 var 1027.
Vi har sidste SM’er om nogle uger.

Mads

Spurgte om der var kommentarer til ungdomsudvalgets beretning og
konstaterede at dette ikke var tilfældet.
Dirigenten satte herefter alle beretningerne til afstemning som blev
enstemmigt godkendt.
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Fremlæggelsen af det reviderede regnskab

Par Hagbard
Hansen

Den økonomiansvarlige, Per Hagbard Hansen, fremlagde regnskabet.
Kommentarer til regnskabet:
Indtægter:
På indtægtssiden er der et fald på 100.000.
Bøder er lavere end budgetteret. Vi har lagt blødt ud med dem i starten af
sæsonen. Vi udbød dommerkurser så klubberne kunne opfylde kravene, men
en del blev aflyst. I foråret sendte vi en mail ud med at der vil blive skærpet på
kontrollen af opfyldelse af dommerkravene.
Kontingenterne er faldet. Det er lidt mere alvorligt da det er medlemsklubber
vi mangler.

Udgifter:
Udgiftssiden er faldet endnu mere end indtægtssiden er faldet.
Der blev skåret lidt i lønudgiften idet Christina startede med 25 timer og er nu
på 28 timer. Der er har været lidt lønregulering af begge medarbejdere og
noget udbetaling af feriepenge.
Mødeaktiviteten i bestyrelsen har været lavt, hvilket vi ikke kan forvente et år
mere med det.
Ungdomsdelen er faldet på udgiftssiden. Det er bl.a. 30.000,- til TC.

Status:
Der er en lille fejl i det oprindelige materiale der blev sendt rundt. Det er en
fejl fra regnskabsprogrammet som ikke har overført 2014 resultatet rigtigt
over til 2015. Egenkapitalens primo skal der stå 250.806 (ikke 237.724,-) og
under Årets resultat skal der stå 208.111,- (ikke 221.192,-). Vi har fået begge
revisorer til at bekræfte og godkende rettelsen af regnskabet.
Med det resultat vi har formået at skabe, føler vi at vi har en sund økonomi.
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Mads

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.
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Fastsættelse af kontingent

Mads

Bestyrelsen havde stillet forslag om uændret kontingent.
Dirigenten spurgte om der var kommentarer til forslaget og
konstaterede, at dette ikke var tilfældet.
Kontingentet blev sendt til afstemning.
Kontingentet blev enstemmigt godkendt.
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Behandling af indkomne forslag

Mads

Ingen indkomne forslag.
Dirigenten suspenderede herefter mødet for at give ordet til
formanden.

Suspension af mødet
Simon
Øksnebjerg

I år bliver Årets SVBK’er tildelt (navnet vil blive annonceret når
vedkommende har fået besked).
Prisen som Årets SVBK’er er blevet tildelt søndag den 14. august
til DM i beachvolley på Amager Strand.

Per Hagbard
Hansen

Prisen som Årets SVBK’er bliver selvfølgelig givet til en person med
stor passion for volleyball og i denne kulisse (Amager Strand til DM i
beachvolley) selvfølgelig også til en lokal fra Amager VK.
Det er en person som har været aktiv som træner, bestyrelsesmedlem
og spiller i Amager VK, samt medlem af ungdomsudvalget i SVBK.
Han er en person der rummer helle pakken som volleyballperson. Han
har været dybt engageret i både volleyball og beachvolley, samt
trænet alt lige fra kids og teen til 1. seniorhold i Amager VK.
Han er en klubmand udover det sædvanlige og har været igennem
flere år næsten ene mand der bandt Amager VK sammen på tværs af
holdene. Hvis der opstår en situation hvor der er brug for ekstra hjælp
i forbindelse med træning, stævne eller andet, så er han altid parat til
at give en hånd og hjælpe.

REFERAT
På beachvolleysiden har han i en årrække været ansvarlig for at
Amager VK fik afholdt beachstævner for hold på alle niveauer – lige
fra firma-, mix- og motion- til ungdom- og elitehold.
Udover klubarbejdet har han været et meget aktivt medlem af SVBK’s
ungdomsudvalg (UU) igennem 10 år. Her er der sat stor pris på hans
faglige indsigt og kompetente input. Det har været kendetegnende for
ham, at han i UU har været i stand til at se bort fra snævre
klubinteresser og i stedet har arbejdet hårdt for ungdomsvolley i hele
kredsen.
Og derfor skal prisen som årets SVBK’er gå til Peter Jespersen fra
Amager VK.

Simon
Øksnebjerg

Klubben har kun eksisteret i 20 år. De har gennem hårdt arbejde fået
bygget en klub med senior, motionist, teen og kidshold.
I de senere år har årets ungdomsklub været fastetableret med såvel
divisions- serie og motions hold.

REFERAT
I løbet af de 20 år har klubben fået opbygget en ungdomsafdeling med
100 kids og teenspillere.
Årets ungdomsklub har i de sidste mange år arbejdet med at få
ungdomsvolley op at stå på Vestegnen. Klubben er fast deltager ved
stort set alle kids-, teenstævner, Grand Prix turneringen, U14 og U16rækkerne.
Klubben som ligger i et socialt belastet område, tager også et ansvar.
De er med i ”et godt idrætsmiljø for børn”, de har en mobbepolitik og
de arbejder ihærdigt på, at inddrage familierne i klubben. Dette ses
blandt andet på:





kontingentet (fuld pris for det dyreste medlem fra en husstand,
halv pris for efterfølgende)
at de er med i projektet Get2sport, hvor de i samarbejde med
en skole, arbejder på at få aktiveret de unge og deres familie i
den del af kommunen der ligger lagt fra klubbens normale
træningssted.
at de arbejder på, at få aktiveret forældre til medlemmerne. De
har forældre der er årgangsledere for ungdommen i klubben
samt forældre der hjælper til i boden, når der er stævner i
hallen.

Klubben har gennem en del år fået opbygget et ungdomsstævne i
marts, hvor de samler kids- og teenhold til en hyggelig weekend i
hallen.
Stort tillykke til Ishøj Volley og Beachvolleyklub som årets
ungdomsklub i SVBK 2016.
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Tobias
Harpsøe

I SVBK har vi indtil for ganske nylig haft en flittig dommer farende
rundt i det meste af kredsens område.
Gennem årene har han altid været klar til at hjælpe, når der lige
manglede en dommer et sted på Sjælland. De seneste år var det
primært midt- og vestsjællandske klubber som havde glæde af hans
hjælpsomme ånd.
Vi taler om et tidligere mangeårigt bestyrelsesmedlem og medlem af
DU. Han var med i DU og mødte i den egenskab op til
repræsentantskabsmødet i 2002 på Håndværkerhøjskolen i Haslev.
Ja, det har jeg i hvert fald ladet mig fortælle, at det var, altså i 2002 og
i Haslev og altså i det gamle SVBK.
Da dagsordenen var nået frem til valg til bestyrelsen og der var en
ledig plads, som den siddende bestyrelse ikke var lykkedes med at
skaffe kandidat til, var der en som meldte sig fra salen.
Det er selvfølgelig ingen hemmelighed at det er Michael Riis der er
tale om - en flittig og pligtopfyldende dommer.
Efterhånden som du, Michael, kom ind i arbejdet i bestyrelsen bredte
din hjælpsomhed sig til andet og mere end dommergerningen.
Da man fik signaler fra daværende kredssekretær Jan Larsen fra
Ringsted om at han snart ville afløses, kom Michael Riis og fortalte, at
hans kone sikkert nok kunne overtales til at tage tjansen. Så efter
sædvanlige grundige drøftelser i FU og bestyrelsen blev dette til
virkelighed.
Når der i perioder var ekstra pres på med opgaverne, var du lige så
tjenstvillig som i dommergerningen og hjalp Jeanette med de
mangeartede opgaver, der var i sekretariatet.
Vi skal her huske, at det var mens, at meget stadig blev sendt ud med
kongelig brevpost. Og det er jeg nok ikke gammel nok til at vide hvad
er, men så kan jeg komme og spørge Michael her bagefter.
Derfor Michael, som tak for dit store engagement i ledergerningen
inden for sjællandsk volleyball og din altid store hjælpsomhed gennem
de mange år, har vi i SVBK´s bestyrelsen besluttet at tildele dig
SVBK´s ærestegn, som du bedes komme her op og modtage.

REFERAT
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Mødet genoptages.
Valg af formand og 3 bestyrelsesmedlemmer
VALG AF FORMAND

Mads

Henning Gade var ikke villig til genvalg som formand.
Tobias Harpsøe stillede op til formandsposten.
Spurgte om der var andre kandidater til formandsposten og
konstaterede at dette ikke var tilfældet.
Tobias Harpsøe blev valgt.

VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER
Mads

Simon Øksnebjerg fra bestyrelsen er villig til genvalg.
Bestyrelsen indstillede Simon Øksnebjerg, Mie Holck og Villy
Rosendahl-Kaa til de 3 poster i bestyrelsen for en 2-årige periode.
Spurgte om der var andre kandidater, der var villige til at stille op og
konstaterede at dette ikke var tilfældet.
Simon Øksnebjerg, Mie Holck og Villy Rosendahl-Kaa blev valgt ind i
bestyrelsen for en 2-årige periode.

Mads

Bestyrelsen indstillede Henning Gade til den ene post i bestyrelsen for
en 1-årige periode.
Spurgte om der var kandidater, der er villige til at stille op og
konstaterede at dette ikke var tilfældet.
Henning Gade blev valgt ind i bestyrelsen for en 1-årige periode.
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VALG TIL TURNERINGSUDVALGET (TU)

Mads

Ernst Knudsen, Mads Haastrup og Henrik Pape (med fuldmagt)
stillede fortsat op i TU. Mikkel Ruhnau var ikke villig til genvalg i TU.
Spurgte om der var andre kandidater til TU og konstaterede at dette
ikke var tilfældet.
Ernst Knudsen, Mads Haastrup og Henrik Pape Hansen blev genvalgt.
Dirigenten konstaterede at bestyrelsen kan tilforordne medlemmer til
TU.

VALG TIL UNGDOMSUDVALGET (UU)
Per Hagbard Hansen, Simon Øksnebjerg, Dorte Krogh og Troels
Lavritsen er villig til genvalg.
Mads
Spurgte om der var andre kandidater til UU og konstaterede at dette
ikke var tilfældet.
Per Hagbard Hansen, Simon Øksnebjerg, Dorte Krogh og Troels
Lavritsen blev genvalgt.
Dirigenten konstaterede at bestyrelsen kan tilforordne medlemmer til
UU.

VALG TIL DOMMERUDVALGET (DU)
Spurgte om der var andre kandidater til DU og konstaterede at dette
ikke var tilfældet.
Mads
Dirigenten konstaterede at bestyrelsen kan tilforordne medlemmer til
DU.

VALG AF REVISORER
2 revisorer:
Rune Halskov og Martin Petersen genopstiller med fuldmagt.
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Spurgte om der var andre kandidater til revisorposterne og
konstaterede at dette ikke var tilfældet.
Rune Halskov og Martin Petersen blev genvalgt.
1 revisorsuppleant:
Steen Spangen genopstiller.
Spurgte om der var kandidater til posten som revisorsuppleant og
konstaterede at dette ikke var tilfældet.
Steen Spangen blev genvalgt.
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Eventuelt

Thomas BroRasmussen

Opfordrede forsamlingen til at komme til forbundets rep.møde ugen
efter. Her skal der diskuteres og debatteres bl.a. om streaming.

Forbundet er i gang med at lave et samarbejde med Røde Kors (og
med lidt hjælpe fra SVBK) om at lave volleyball med afviste
asylansøgere i Vridsløselille fængsel. Der vil komme mere information
om det til klubberne.
Tobias
Harpsøe

Tak til Thomas for at tage initiativet til dette projekt.
Opfordrede også forsamlingen til at deltage i forbundets rep.møde og
opfordrede forbundet til at dele materialet til workshoppen angående
streamingen. Undrede sig over at det ikke var allerede sendt ud og
undrede sig også (og håbede klubberne også gjorde) over de igen
konstante kontingentstigninger.

Jørgen
Bentzen

Håbede også at der var andre der undrede sig over det og kommer
derfor til rep.mødet så vi kan få en god debat og diskussion.
Tillykke til dem der er blevet valgt og håber på at det gode samarbejde
fortsætter.
Tillykke til alle volleyballkredses mor, SVBK, som gør et godt stykke
arbejde.

Mads

Spurgte om der var andre kommentarer og konstaterede at det var der
ikke. Tak for god ro og orden.

Tobias
Harpsøe

Tak for valget og til forsamlingen for at komme.
Tak til Mads for at have været dirigent.
Tak for denne gang og vi ses i hallerne.
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Venlig hilsen,
Referent
Christina Cassone
Kredssekretær

