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25 personer var fremmødt, heraf 11 stemmeberettigede
Formanden bød velkommen til de fremmødte. Præsentation af 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 gav herefter ordet til formanden.
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Formands- og Udvalgsberetninger

Formandens beretning
Tobias Harpsøe

Formanden knyttede nogle få ord til den skriftlige beretning.
Tak til Poul-Erik for hans store arbejde med de alt. stævner.

Elmer Petersen

Når økonomien er så god, hvorfor har man ikke sat flere penge af til
Coaches Clinic?

Tobias Harpsøe

Bestyrelsen har diskuteret og besluttet at man satte op til 30.000 af
til det, til max 20 personer og til max 2 pr. klub for at fordele pladserne
mellem alle klubberne. Indtil videre er ikke alle pladser søgt, så der
er stadig mulighed for at søge.

CC

Jeg har også tjekket med tilmeldingslisten og opfordret folk som ikke
havde søgt refusion til at søge.

Tobias Harpsøe

Bestyrelsen har desuden besluttet at bruge noget af den gode
økonomi til flere timer på kontoret i form af en ekstra
deltidsansættelse.

Karen
Bonnesen

Hvorfor har man
divisionstrænere?

valgt

kun

kredstrænere

og

ikke

også

Tobias Harpsøe Det var en diskussion vi havde i bestyrelsen som valgte at fokusere
på og prioritere de personer der var aktive i kredsregi, dvs. støtte
bredden.
Turneringsudvalgets beretning
Ernst Knudsen

Formanden knyttede nogle få ord til den skriftlige beretning.
Vi har sat stævnegebyret for de alt. stævner ned fra 300 til 200 kr. pr.
1. januar 2018.
Desuden har vi uændret turneringsgebyr for 3. år i træk som man
måske kunne kigge på i forbundet.

Thomas BroRasmussen

Har det givet flere hold at man har sat prisen ned?

CC

Vi har nye hold hvert år i kredsturneringen.
Vi har også ½ pris på turneringsgebyret for nye hold og det har helt
sikkert hjulpet nogle klubber til at tilmelde et hold for at se om de fik
det til at køre.

Ernst Knudsen

Økonomien er helt sikkert vigtig for mange klubber.
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Tobias Harpsøe Som Christina har nævnt har vi i mange år haft en ordning hvor man
betalte ½ turneringsgebyr som nyt hold, herunder ½ kredsholdslicens
som indtil sidste år var i samarbejde med forbundet, men ordningen
med forbundet findes ikke mere.
Poul-Erik Møller Indtil videre har det ikke givet flere hold i de alt. stævner med nedsat
stævnegebyr, så der er fortsat plads til flere hold.
Ungdomsudvalgets beretning
Per Hansen

Der er nedgang på vores ungdomshold.
Vi holder status quo i antal ungdomsmedlemmer.
Vi i SVBK og UU vil meget gerne have inputs til hvad vi kan gøre.

Jim Sørensen

Ved man hvorfor der er nedgang?

Per Hansen

Det kan jeg ikke svare på lige nu. Jeg har ikke en analyse på det.

Christina Juhl

Det er det generelle billede er at de unge forsvinder fra det
organiserede idrætsliv.

Sascha
Thoning

Hos os er problemet ikke at fylde vores kidshold op men at finde
pladsen til dem. Det er også svært at rekruttere drenge og evt.
fastholde dem – vi har stort set kun pigespillere. Vi ser også at
efterskoletiden også gør det besværligt – de er svære at holde på når
de kommer hjem fra efterskolen for de bliver ”for gode”.

Morten Løgager Efterskoleproblemet er ikke et nyt problem.
De kommer ”for gode” hjem igen. De bliver mere voksne og begynder
at udfordre hjemmeklubben.
Per Hansen

Problematikkerne er forskellige fra klub til klub.
Vi har snakket om, at vi har gjort vores Grand Prix til en zappersport
hvor man ikke kan tilmelde sig hele sæsonens GP stævner. Men det
er ikke sikkert at det er derfor. Det kan også være fordi flere unge
vælger at spille seniorvolley. Bestyrelsen havde også diskuteret om
man skulle forbyde U16 (og yngre) at spille senior i kredsturneringen.
Det har vi valgt ikke at gøre for der er forskellige behov i klubberne.

Tobias Harpsøe Vi har brug for flere der vil være med i vores ungdomsudvalg og
diskutere disse udfordringer og problematikker. Man kan også
diskutere det til det næstkommende netværksmødet.
Thomas BroRasmussen

SDU har lavet en undersøgelse der viser at frivilligheden lider meget i
Danmark. Vi skal have kigget på den måde vi organiserer klubberne
på. Skal man professionalisere frivilligheden?
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Elmer Petersen

Opfordrer til at komme til netværksmødet og opfordrer SVBK til selv at
lave et ungdomsnetværksmøde i kredsen.

Morten Løgager Kunne man bruge kredsens penge til at aktivere de unge? Ligesom
det netværksmøde vi holdt i Gentofte sidste år, hvor vi havde de unge
med og hvor de fik pizza.
Sørg for en belønning. Tænk ud af boksen.
Joan Krogh

Det der virker for at få frivillige er at spørge dem direkte. Vær ikke
bange for at gøre det.

Christina Juhl

Christina på vegne af SVBK og jeg holder netværksmøderne
sammen. Vi vil meget gerne have flere klubber repræsenteret. For mig
og forbundet er det dejligt at vi kan holde disse møder sammen med
kredsen. Dagsorden til næste netværksmøde (6. juni) bliver mere
turneringsorienteret og dvs. mere SVBK, hvor vi kaster nogle bolde i
luften.
I forhold til forbundet er fokusset de næste 4 år fastholdelse i
ungdommen og fortælle de gode historier.

Dommerudvalgets beretning
Villy
Mie trækker sig fra udvalget og håber andre kommer med i DU.
Rosendahl-Kaa Vi er kommet godt i gang med det nye projekt ”Dommer+”, hvor vi
netop prøver at belønne vores klubdommere, da vi har stor mangel på
dommere både på regionalt plan men også på landsplan.
Tobias Harpsøe Vi har prøvet at løfte opgaven ift. dommerområdet og vil gerne
samarbejde endnu mere med forbundet på området. Vi bliver nødt til
at gøre det sammen.
Sascha
Thoning

Støtter selvfølgelig op omkring projektet med dommerne og gøre
rammerne omkring dem bedre, men vi var ked af de mange bøder der
bliver sendt ud ifm. dommerne i denne sæson. Vi har ikke oplevet så
mange bøder de sidste 4 år. Vi vil gerne have haft mere tid da det
føltes som om det kom pludseligt.

Tobias Harpsøe Det er ærgerligt at I har haft den oplevelse men vi har prøvet i en lang
periode at gøre noget bl.a. ved at tilbyde dommerkurser men har gang
på gang oplevet at klubberne har påsat dommere som ikke var
uddannet, og man ikke har prioriteret at få uddannet nye dommere.
Derfor har vi valgt at stramme op på området og være mere strikse
med at give bøderne som vi altid har kunnet give ift reglementerne
men måske ikke har haft tiden til at gøre ift at tjekke alle
kampskemaerne igennem.
Og det har givet mange flere dommerkurser, mange flere nye
dommere, så projektet lykkedes. Men vi har valgt at de penge der
kommer ind via dommerbøderne, skal også tilbage i dommerarbejdet
og udviklingen af dette.
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CC

Enig med Tobias. For 2 år siden prøvede vi et lignende mindre tiltag
hvor vi i foråret skrev ud, at vi ville kigge på alle danmarksseriens
kampskemaer og tjekke dommerne. Der skete desværre ikke så
meget efter det. Denne gang er der kommet betydeligt flere
dommerkurser, der er kommet mere fokus også på kampskemaerne
som jeg får væsentligt bedre udfyldt end tidligere.
Jeg har gennemgået alle kampskemaerne og tjekket op på alle
dommerne. Nogle af de ”gamle” som havde glemt deres dommer nr.
har jeg oplyst dem om det. Jeg har fået en fornemmelse af hvem der
dømmer og bedre kendskab til de klubdommere der er.
Det er ærgerligt med bøderne men det har hjulpet gevaldigt bare i
løbet af denne sæson.

Elmer Petersen

Vestsjælland fik også en prop efter den første faktura, men vi er
kommet i gang. Vi har uddannet nogle nye dommere.
Fokus også på de unge dommere.
Opfordrer også til at samarbejde med forbundet.

Erik Jacobsen

Dommerne er ved at dømme sig ihjel i divisionerne og vi kommer
også til at fokusere på dommerne. Vil meget gerne lave
udviklingsprojekter.
Vi skal genopfinde det.

Mie Holck

Vi skal have en bedre opfølgning på dommerne efter de har været på
kursus.
Vi er heller ikke særlig søde som spillere overfor vores dommere.
I forhold til Dommer+ ig bøderne blev vi nødt til at sætte noget i gang
og starte et sted. Jeg tror det er meget vigtigt at vi har været så
skrappe for ellers havde vi stået her endnu og ikke var kommet nogle
steder.
Jeg trækker mig ikke fra DU fordi jeg ikke synes det er spændende.
Det er et meget vigtigt område for vi mangler mange dommere. Men vi
mangler hænder til at løfte opgaven. Det er vigtigt at lave
platforme/netværk. F.eks. til temakurset i februar hvor Hassan var
instruktør. Vi var kun omkring 10, men det var nok til at snakke
sammen og netværke, hvor vi finder ud af hvor bange vi er for at
dømme og blive råbt af når man sætter sig i stolen.
Vi bliver nødt til at udruste dommerne mere og bedre.

Morten Løgager Vi skal anerkende dem. Anerkende også de unge dommere med fx en
fribillet til kamp eller lign.
Elmer Petersen

Vi skal pleje dommerne. Vi skal have nærvær ift. dommerne.

Erik Jacobsen

Vigtig med pleje. Sidste gang dommerne blev rigtig ’nurset’ var til EM i
2013. Det er vigtigt at vi skaber nogle gode rammer.
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Sascha
Thoning

Jeg har forstået at der er nogle noter på de deltagerlister efter et
kursus hvor der bliver noteret ”Talent”. Gøres der noget for at skubbe
dem videre?

CC

Sara (fra forbundet som er ansvarlig for kurserne) og jeg kigger på
det.

Villy
Rosendahl-Kaa

Ift Dommer+ har vi besluttet at dommerne ikke skal presses for meget.
De skal nurses og hjælpes i gang. Og især de nye dommere skal
have lov til at få noget erfaring før vi skubber dem videre i systemet.
Vi kender til listerne og vi ved også nogle bliver prikket til. Vi skal
nurse dem først og give dem nogle gode oplevelser samt
efteruddannelse ellers knækker de.

Joan Krogh

Mange kids dømmer selv kampe. Jeg har oplevet nogle gange at de
bliver stillet i en situation overfor nogle voksne (enten forældre eller
trænere) hvor de føler at de bliver trådt på og hvor de ikke ved
hvordan de skal komme ud af den. De bliver bange for at dømme.
Hvis vi skal have nogle gode dommere helt nedefra, skal vi sørge for
at de også bliver behandlet ordentligt.

Christina Juhl

Spørg dem heller om de vil videre. Man kan altid sige nej. Det er også
et klap på skulderen/anerkendelse. De skal selvfølgelig ikke presses.

Per Hansen

Vi har et etisk regelsæt om hvordan forældre og trænere skal opføre
sig til kidstævnerne. Det skal vi nok sætte fokus på igen til næste
sæson.
Opfordring til at tage den med den voksne i hallen eller evt. skrive til
os når det sker. Det skal være en tryg ramme.

Jim Sørensen

Det tager lang tid at få Serie2 spillere til at blive divisionsdommere.
Kunne man spørge nogle tidligere elite/divisionsspillere?

Jesper Maack

Vi har nogle spillere som ikke får lov til at dømme uden voksne,
specielt når der er bestemte trænere eller forældre til stede. Vi har
unge spillere som ikke vil være dommere efter nogle uheldige
oplevelser så gerne fokus på det.

Mads

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.
Indtægtssiden lægger sig generelt meget op ad budgettet.
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Udgiftssiden lægger sig derimod under det budgetterede.
Her er det især følgende som falder ved siden af budgettet:
• Diverse projekter (under bestyrelsen) hvor vi ikke har formået
at bruge hele beløbet.
• Dommertransporten lægger også væsentligt under budgettet.
Dette skyldes at vi ikke har flere projektdommere og klubberne
bruger deres egne dommere.
• Kidspræmier: vi har købt færre præmier ift. beholdning. Vi har
også færre hold.
Derfor kommer vi ud med et overskud på 55.000 hvilket også gør at
vores egenkapital er steget igen i år.
Årets resultat øger egenkapitalen.
Sascha
Thoning

Mht projektposten: er det fordi man har realiseret projekterne billigere
eller fordi man ikke har realiseret projekterne og vil gøre det næste
år?

Per Hansen

Vi har ikke helt formået at få projekterne rigtig i gang i 2017.

Sascha
Thoning

Hvorfor står der 0,- ved dommerkurserne?

Per Hansen

Det er forbundet der står for det nu.

Sascha
Thoning

Hvad er kredsholdslicensen og hvorfor skal det igennem jer?

Per Hansen

Det er penge til forbundet og det er besluttet at de skal gå igennem
os.

Mads

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.

Tobias Harpsøe Udover de projekter som vi allerede har talt om, dvs. tilskud til
Coaches Clinic, oprettelse af Bornholmfonden (hjælp til de klubber der
skal spille på Bornholm eller bornholmske klubber der skal spille på
Sjælland) samt opnormering på kontoret, har jeg ikke andre
kommentarer til budgettet.
Karen
Bonnesen

Hvor er Coaches Clinic budgetteret?

REFERAT
Tobias Harpsøe Coaches Clinic tilskuddet er noget vi besluttede efter budgettet blev
vedtaget og har ikke ændret budgettet til rep.mødet.
Karen
Bonnesen

Hvor finder jeg nyansættelsen i budgettet og hvad kommer det til at
koste?

Per Hansen

Det er også besluttet efter budgettet er vedtaget og er besluttet fordi
der var råderummet til det. Det bliver ca. 40-50.000 i 2018 og lidt over
i 2019.

Mads

Kontingentet blev sendt til afstemning.
Kontingentet blev enstemmigt godkendt.

Suspension af mødet
Tobias Harpsøe Som traditionen byder er det nu vi hæder personer og klubber som
har gjort noget godt i det forgangne år.
Jeg starter i dag med at hædre en person som ikke er til stede. På
opfordring fra sin klub, har vi valgt at give Claus Holst SVBK’s
Ærestegn.
Claus kunne desværre ikke være til stede i dag da de i Holbæk har
generalforsamling i dag, men vi har sendt Carsten Parsow fra
forbundet til Holbæks generalforsamling for at tildele ham prisen.
” I de godt 40 år som VK Holbæk har eksisteret, har Claus været et af
de tandhjul, der hele tiden har holdt gang i klubben - både som spiller,
træner, bestyrelsesmedlem og formand.
Claus er ikke kun kendt i Holbæk, men mange udover hele Sjælland
har i de 40 år nydt godt af hans iver og hans engagement indenfor
volleyball. I SVBK er vi sikre på, at mange vil savne ham i hallerne
rundt omkring i landet til stævner og kampe.
Hans store arbejdsindsats i Holbæk har blandt andet sikret at
volleyballklubben har en stor og stabil ungdomsafdeling, specielt
igennem hans ønske om at satse på ungdomsområdet, både som
træner og som organisator.
Det er altid en lidt træls følelse, når de store ledere går på pension,
men her kan han gøre det med god samvittighed.
Han har givet alt hvad der er muligt at give som frivillig leder, træner
og spiller.
Det er derfor med stor glæde, at SVBK tildeler Claus Holst Sjællands
Volleyball Kreds´ ærestegn for hans kæmpestore indsats gennem
mange år.”
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Per Hansen

Jeg skal tildele prisen til årets ungdomsklub i SVBK. Det er en pris
med traditioner som blev taget med fra det gamle SVBK, dengang der
også var noget der hed KVBK.
”Prisen bliver i år givet til en klub for det lange seje træk, mere end for
noget de har gjort sig bemærket med specifikt i år. En klub der bliver
ved med at køre derudad med lange seje træk.
Det er en klub der rummer alt en ungdomsklub skal rumme: kids,
teen, Grand Prix, SM og hold til DM.
En klub der er rigtig god og fokuseret på at inddrage og satse på de
unge skal være trænere og hjælpetrænere i klubben, og dermed få de
ekstra hænder til at køre det ungdomsarbejde man laver.
Det er en klub der har tradition for at sende deres ungdomshold til 4-5
årlige weekendture (både indenlands men også udenlands), hvor man
sørger for at få dannet et fællesskab for disse unge spillere.
En klub som har prioriteret skolestævner meget højt og brugt dem
som primær rekruttering i lang tid.
Når man taler om denne klubs ungdomsafdeling er det også næsten
synonym med en person: Thorbjørn. En mand som de fleste der har
begået sig i ungdomsvolley på et eller andet tidspunkt de sidste 3
årtier kender – så længe har han været ungdomsleder i denne klub.
Han har skaffet enorm mange spillere til Grøndal gennem hans store
ungdoms- og skolearbejde, som han har lavet gennem tiderne.
Spillere som nu også findes ude i andre klubber og på alle niveauer,
bl.a. har begge vores landshold spillere som tidligere har spillet
ungdom i Grøndal.
Det er også en klub som har en stor social betydning i det område de
befinder sig i. De viser at man via ihærdigt arbejde kan gøre en forskel
i sit område.”

Tobias Harpsøe Den sidste pris er årets SVBK’er som vi ikke altid giver, så jeg vil
gerne opfordre til at sende flere indstillinger og eventuelt løbende for
at anerkende de gode frivillige i klubberne.
I år har vi fået en indstilling fra en klub, som har skrevet en lang
indstilling, hvilket man godt kan forstå.
Årets SVBK'er bliver givet til en person som tager ansvar i en klub
som er relativ stor og som gør rigtig meget for bredden, men har også
divisionshold.
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En person som er formand men som er også mere end en formand.
Hun fungerer som en daglig leder og sparringspartner for trænere og
ledere.
Det er også en person som har lavet et stort stykke arbejde i kredsen.
Prisen er givet på baggrund af en lang indstilling fra hendes klub, VLI,
som beskriver Mie på bedste vis:
"Mie lægger et exceptionelt engagement i breddevolleyen, både i
vores egen klub, VLI, som Mie driver med fokus på at alle hold fra
division til seriehold skal behandles lige. Hos os er man lige så meget
en del af klubben, hvis man er ny spiller på D3, som hvis man kører
på 10. år på H1. Mie er udover at være formand for klubben, træner
for H3, medlem af bestyrelsen i VLI og primusmotor på at få sendt
klubbens spillere afsted til fester og stævner for eksempel Gallafesten
i Volleyball Danmark og Tønder Cup. Herudover står hun også i det
daglige for at give folk lyst til at deltage i hepning og hygge i
forbindelse med hjemmebanedage i Kedlen.
Udover hendes engagement i vores egen lille andedam på
Frederiksberg, lægger Mie et stort arbejde i SVBK. Dette gælder både
i bestyrelsen, hvor hun sidder som næstformand og kæmper indædt
for at ændre på de ting hun ikke mener fungerer optimalt, i
turneringsudvalget og i dommerudvalget, hvor hun har været med til
at starte et nyt projekt ”Dommer +”, som skal hjælpe til med at give de
allerede uddannede dommere bedre styr på reglerne og finde sig
bedre til rette i dommerstolen.
Mie går til alle disse opgaver med nysgerrighed, arbejdsomhed,
handlekraft, gennemslagskraft og ikke mindst en gennemgribende
kærlighed til sporten, der ligger under det hele og er et kæmpe drive i
hendes frivillige arbejde.
Alt i alt, Mie brænder og gør en forskel for et segment af det danske
idrætsliv der ofte bliver overset i hele ungdoms- og eliteræset:
bredden. Alle dem der aldrig kommer til at spille på et landshold, men
som får et tiltrængt break fra et presset studie- eller arbejdsliv ved at
dyrke sport og får skabt sociale kontakter uden for deres
professionelle liv. Hun knokler for at skabe et rum hvor alle
medlemmer har en oplevelse af at være lige vigtige for klubben, hvad
enten de kæmper med at mestre grundteknikken eller har spillet volley
det meste af deres liv. Og hun gør et forbilledligt stykke arbejde. Der
følger sine dele tæsk med, når man i ramme alvor stiller sig op og
siger, at man mener der ikke er den store forskel på nybegyndere og
divisionsspillere. De tæsk tager hun og så åbner hun bagefter for
dialogen. Hun har en helt særlig evne til at sætte sig selv til side og
være objektiv, som jeg tror mange ledere både i det frivillige og det

REFERAT
professionelle idrætsliv kunne lære meget af. Som leder af VLI Volley
er hun synlig i dagligdagen både som spiller, som træner, som
formand, som festarrangør, som indpisker og, ikke mindst, som
humørspreder. Hun er nærværende og hun er synlig. Vi har tit joket
med, at hun skulle have en sovepose liggende i Kedelhallen, hvor vi
holder til, fordi hun alligevel altid er der. Hun bærer på nogle kvaliteter
som bør dyrkes, værdsættes og præmieres, hvis vi skal holde fast i at
sport i Danmark skal være for alle uanset ambitionsniveau eller talent.
Ungdoms- og elitearbejde er godt og vigtigt, men det er kun for de få bredden kan skabe værdi og bedre sundhed for alle. Og det er lige
præcis det Mie stræber efter at gøre for os i VLI."
Mødet genoptages.
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Behandling af indkomne forslag

Mads

Dirigenten gav ordet til formanden.
Bestyrelsens forslag om ændringen til vedtægterne.

Tobias Harpsøe Vi vil gerne ændre vedtægterne, så vi kan få et betalingskort til vores
konto.
Erik Jacobsen

Forslår at man ændrer ”forening” til ”kredsen” i den nye passage.

CC

Det ændres.

Sascha
Thoning

Hvad betyder det i praksis for jer med de nye ændringer for
bestyrelsen?

Tobias Harpsøe Det har ingen ændring i praksis men påkrævet at det står i
vedtægterne.
Mads

Dirigenten satte herefter forslaget til afstemning.
Forslaget blev enstemmigt godkendt.
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Valg af formand og 3 bestyrelsesmedlemmer
VALG AF FORMAND

Mads

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

REFERAT
VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER
Mads

Mie Holck og Villy Rosendahl-Kaa fra bestyrelsen var villig til genvalg.
Derudover er der en vakant plads i bestyrelsen.
Dirigenten spurgte om der var andre kandidater, der var villige til at
stille op og konstaterede at dette ikke var tilfældet.
Mie Holck og Villy Rosendahl-Kaa blev valgt ind i bestyrelsen for en 2årige periode.
Bestyrelsen har fortsat en vakant post for en 2-årige periode.

VALG TIL TURNERINGSUDVALGET (TU)
Mads

Ernst Knudsen og Mie Holck var villige til genvalg i TU. Henrik Pape
Hansen var ikke villig til genvalg.
Spurgte om der var andre kandidater til TU.
Villy Rosendahl-Kaa var villig til at opstille.
Ernst Knudsen og Mie Holck blev genvalgt. Villy Rosendahl-Kaa blev
valgt ind i TU.

Dirigenten konstaterede at bestyrelsen kan tilforordne medlemmer til
TU.
Vi takker Henrik Pape for hans tid i Turneringsudvalget.

VALG TIL UNGDOMSUDVALGET (UU)
Mads

Per Hansen, Elmer Petersen og Signe Lagoni (med fuldmagt) var
villige til genvalg i UU.
Dirigenten spurgte om der var andre kandidater til UU.
Morten Løgager vil gerne stille op til UU.
Per Hansen, Elmer Petersen og Signe Lagoni blev genvalgt i UU.
Morten Løgager blev valgt ind i UU.
Dirigenten konstaterede at bestyrelsen kan tilforordne medlemmer til
UU.

REFERAT
VALG TIL DOMMERUDVALGET (DU)
Mads

Villy Rosendahl-Kaa og Minja Langer var villig til genvalg i DU.
Mie Holck var ikke villig til genvalg.
Dirigenten spurgte om der var andre kandidater til DU.
Ernst Knudsen vil gerne stille op i DU.
Villy Rosendahl-Kaa og Minja Langer blev valgt til DU.
Ernst Knudsen blev valgt ind i DU.
Dirigenten konstaterede at bestyrelsen kan tilforordne medlemmer til
DU.

VALG AF REVISORER
Mads

2 revisorer:
Rune Halskov og Martin Petersen genopstiller med fuldmagt.
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

Mads

Spurgte om der var andre kommentarer under eventuelt.

Karen
Bonnesen

Jeg vil rose jer for at bruge nogle af pengene både til Bornholmfonden
og coaches Clinic. Og det er spændende at se med den nye
ansættelse.
Når det er sagt, vil jeg høre hvorfor I vil have en egenkapital på
400.000?

REFERAT
Tobias Harpsøe Vi blev spurgt sidste år hvad egenkapital skal være på. Bestyrelsen
synes at 400.000 er en god egenkapital at have på til eventuelle
projekter der skulle dukke op men også til løn skulle der ske noget.
Per Hansen

Det er vigtigt med et ordentligt råderum.

Erik Jacobsen

Vil reklamere for Volleyball Danmarks rep.mødet næste søndag.

Thomas BroRasmussen

Først og fremmest, tak til SVBK for at støtte og sætte penge af til
Coaches Clinic.
Der kommer mere end 100 deltagere fra 17 forskellige lande og der er
flere pladser.
John Kessel kommer tidligere og underholder også om torsdagen i
Holtehallen. Der er gratis adgang hertil.

Sascha
Thoning

Tak fordi I gider at bruge tid og kræfter i kredsen.

Poul-Erik Møller Kæmper fortsat på at få syd-stævnet i Solrød til at blive større.
Kommer Pop-op Volley igen? (Chrissie det kommer under puls volley)
Man kunne tune serveren til hjemmesiden med de ekstra penge.
Christina Juhl

Pop-op volley kommer igen under det nye projekt Puls Volley.

Mads

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

Tobias Harpsøe Tak til forsamlingen for at komme og tak for inputtene som vi vil tage
med i bestyrelsesarbejdet det næste år. Skulle man have ideer,
forslag eller kommentarer, er man altid velkommen til at
skrive/kontakte os.
Tak til Mads for at have været dirigent igen i år.
Tak for i dag.

Venlig hilsen,
Referent
Christina Cassone
Kredssekretær

