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Deltagere
Deltagere med stemmeret
Steen Spangen
Karen Bonnesen

Brøndby VK
Holte IF

Peder Toftgård
Jørgen Erik
Christensen
Tobias Harpsøe

RS Rødovre Volley
Team Køge Volley

Simon Øksnebjerg
Henning Gade
Mie Nonbo Holck

Flemming Christensen
Anders Hedegaard
Niels Erik Broberg
Jens Ryskov Madsen
”Mads”

Taastrup IK
SVBK formand
Glostrup IC
Farum VK
SVBK Bestyrelse
VLI
SVBK næstformand
& TU
VK Vestsjælland
Frederiksberg Volley
Hvidovre VK
SVBK DU
Grøndal EV, dirigent

Deltagere uden stemmeret
Erik Jacobsen
Thomas BroRasmussen
Morten Madsen
Morten Løgager
Kim Buchwald
Johanne Lam
Ernst Knudsen
Per Hagbard
Hansen

Volleyball Danmark
VK Vestsjælland
Rosenlund Volley
SVBK UU
VK Vestsjælland
VK Vestsjælland
Brøndby VK
SVBK Bestyrelse & TU/DU
SVBK økonomiansvarlig & UU

Villy Rosendahl-Kaa
Poul-Erik Møller
Erling Böttcher

SVBK Bestyrelse & DU/TU
Alternative stævner
Ishøj Volley

Christina Cassone
(CC)

SVBK kredssekretær og referant

24 personer var fremmødt, heraf 12 stemmeberettigede
Formanden bød velkommen til de fremmødte. Præsentation af 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.
Dirigenten gav herefter ordet til formanden.
2

Formands- og Udvalgsberetninger

Formandens beretning
Tobias

Formanden knyttede nogle få ord til den skriftlige beretning.

REFERAT
I år har været et driftår med lidt udvikling.
Vi prøvede at ansætte en deltidsmedarbejder som kunne varetage
nogle udviklingsopgaver og inden det desværre rigtigt kom i gang,
sagde hun op.
Bestyrelsen har besluttet at vente med at ansætte en ny medarbejder.
Tak til vores medarbejder, Christina, for et godt stykke arbejde. Tak til
bestyrelses- og udvalgsmedlemmerne.
Jeg har lagt op til at træde tilbage som formand. Jeg vil gerne blive i
bestyrelsen, for jeg synes stadig, at jeg har noget at give, men
samtidig at der er behov for nye kræfter, der kan tage over.
Mads

Dirigenten spurgte til om der var spørgsmål til formandsberetning og
konstaterede at det var der ikke.

Turneringsudvalgets beretning (TU)
Ernst Knudsen

Formanden for Turneringsudvalget
kommentarer til den skriftlige beretning.

havde

ikke

yderligere

Mads

Dirigenten spurgte til om der var spørgsmål til TU-beretning og
konstaterede at det var der ikke.

Ungdomsudvalgets beretning (UU)
Per Hansen

Formanden for Ungdomsudvalget havde
kommentarer til den skriftlige beretning.

ikke

yderligere

Mads

Dirigenten spurgte til om der var spørgsmål til UU-beretning og
konstaterede at det var der ikke.

Dommerudvalgets beretning (DU)
Villy
Rosendahl-Kaa

Formanden for Dommerudvalget havde ikke yderligere kommentarer
til den skriftlige beretning, udover en opfordring til at melde sig til
udvalget.

Mads

Dirigenten spurgte til om der var spørgsmål til DU-beretning og
konstaterede at det var der ikke.
Dirigenten satte herefter alle beretningerne til afstemning som blev
enstemmigt godkendt.

3

Fremlæggelsen af det reviderede regnskab

Mads

For en god ordens skyld gøres der opmærksom på at det kun er
regnskabet 2018 der drøftes under dette punkt. Budgettet 2019
drøftes under punkt 4.
Den økonomiansvarlige, Per Hagbard Hansen, fremlagde regnskabet.
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Par Hagbard
Hansen

Per fremlagde de konti hvor der er betydelig afvigelser fra budgettet
2018.
Indtægter
Konto 1201 - SM kvalificerende turnering: større indtægter da vi
har haft flere hold end forventet.
Konto 1204 – Grand Prix turneringen: ligeledes flere indtægter end
budgetteret da vi har haft flere hold en forventet (skyldes bl.a.
samarbejdet med Sverige).
Derfor er er vores samlede indtægter højere end budgetteret.
Udgifter
2133 – Løn, ekstraordinært: den ekstra medarbejder vi havde ansat
i 4 mdr.
2208 – Diverse projekter: Vi har budgetteret med 50.000 men der er
kun 5.000 i regnskabet. Vi har diskuteret det i bestyrelsen, for vi
kunne i teorien have lagt ansættelsen af deltidsmedarbejderen på den
konto da det har været et projekt, men det var mere reelt at bogføre
dem hvor de hørte til.
2209 – Coaches Clinic refusion: tilskud til forbundets Coaches Clinic
i juni sidste år. Også denne post kunne have været lagt under
”Diverse Projekter” kontoen.
Dommerudvalget er på udgiftssiden langt under det budgetterede.
Det skyldes primært kursusdelen, da vi ikke har holdt lige så mange
kurser som forventet.
2631 – Turneringer/stævner (Grand Prix): de 30.000 skyldes at vi
startede et samarbejde op med det skånske forbund i Sverige.
Projektet går ud på at de danske hold tager til Skåne 1 stævne pr.
halvår og de svenske hold kommer til Sjælland 1 gang pr. halvår. I
denne forbindelse har SVBK besluttet at betale for bustransporten for
de danske hold der skulle til Skåne at spille. Bestyrelsen har
yderligere besluttet at fortsætte dette tiltag også for sæsonen 2019/20,
men at der på sigt skal skæres gradvis ned på tilskuddet fremadrettet.
3001 – SVBK rep.-møde: Sidste år begyndte vi at holde rep.mødet i
Idrættens Hus og det giver ekstra udgifter på lokaleleje og forplejning.
Det har dog givet lidt flere deltagere til mødet.
Generelt rammer vi det budgetterede ret godt. Vi havde budgetteret
med et underskud på 41.000 og endte med godt 45.000.

Mads

Dirigenten spurgte til om der var spørgsmål til regnskabet og
konstaterede at det var der ikke.
Dirigenten satte herefter regnskabet til afstemning.
Det reviderede regnskab blev enstemmigt godkendt.

REFERAT
4

Fastsættelse af kontingent

Mads

Bestyrelsen havde stillet forslag om uændret kontingent.

Per

I forhold til budgettet 2019 regner vi med at indtægterne bliver
nogenlunde som i år.
Vi har valgt at budgettere udgifterne så vi igen i år kommer ud med et
underskud (61.000), da vi havde besluttet sidste år at vi skulle barbere
ned på vores egenkapital.
Vi vil også gøre opmærksom på bemærkningerne fra revisorerne som
mener at vi skal holde en egenkapital så der er et års løn, dvs. ca.
400.000.

Tobias

Driften i sig selv giver ikke underskud. Underskuddet skal komme fra
projekter og andre initiativer.
Dirigenten spurgte til om der var spørgsmål til budgettet og
fastsættelse af kontingent.

Peder

Hvad skal projektpengene bruges til?

Tobias

Nogle af pengene er sat af til transporten til de svenske Grand Prix
stævner. Vi er også i gang med et projekt sammen med Volleyball
Danmark hvor der udvikles færdige træningsprogrammer for kids.

Peder

Ros for samarbejdet med Skåne. Det løfter Grand Prix turneringen.

Jørgen Erik

I TU-beretningen stod der at man ønske en ekstra medarbejder. Hvor
er det budgetteret?

Tobias

Det vil være under projektkontoen.

Karen

Roste for at barbere egenkapitalen. Spørg klubberne hvis I ikke ved
hvad I skal bruge pengene til.

Morten

Ros for samarbejdet med Skåne. Pengene er godt givet ud. Pengene
kommer ud og arbejder.

Kim

Hvor mange spillere har været med til de svenske stævner?

Per/Christina

Vi har ikke det eksakte tal på spillere, men antal hold (19-21 hold).

Mads

Kontingentet blev sendt til afstemning.
Kontingentet blev enstemmigt godkendt.
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Suspension af mødet
Tobias Harpsøe I år har vi fået en god indstilling fra en fantastisk og god klub som
ønskede at hylde en af klubbens helt store betydningsfulde trænere
og ledere – nemlig Morten Lynge.
”Morten har igennem en lang årrække arbejdet målrettet med
klubbens herreungdom, lige fra kids til U21. Faktisk startede Morten
klubbens kidsafdeling op i Skælskør i sin tid.
Morten er en rigtig ”klubmand” og har en indstilling til det at være
klubtræner, som må gøre enhver klub misundelig. Således arbejder
Morten på træningsbanen altid målrettet med øje for udvikling og ikke
så meget resultater. Morten mener, at et godt træningsmiljø og
spillerudvikling hører sammen, og når det er til stede, kommer
resultaterne helt af sig selv. Og det må man virkelig sige, at de har
gjort. Morten har vundet adskillige DM- og SM-titler og andre medaljer
ved de forskellige mesterskaber.
Morten går også meget op i klubdriften, og deltager således altid
konstruktivt i debatter om klubbens udvikling, og i hvilken retning den
skal bevæge sig.
Morten er en afsindig dygtig træner til at skabe og udvikle hele
mennesker – og dermed også hele volleyball-spillere. Det er ikke nok
for Morten, at han kun skaber gode volleyball-spillere – de skal også
være gode klubrepræsentanter. Blandt andet derfor er Morten også
selv altid en god ambassadør for at fortælle vigtigheden af et
medlemsdemokrati, og at man kan få indflydelse, hvis man bidrager til
fællesskabet.
Udover sin trænergerning har Morten selv været med til at spille
klubbens H1 hold op i ligaen, og sluttede således sin aktive karriere af
på toppen for et par år siden. Han nåede lige akkurat at spille et par
kampe med sin egen søn, Oskar Madsen på holdet, inden han gav
anførerbåndet videre.
Morten er også et kæmpe aktiv ved afviklingen af større
arrangementer i klubregi. Således har han altid været en central figur,
når der skulle uddannes moppere, svabere og flagbærer til alle
klubbens internationale arrangementer på hjemmebane - senest ved
landskamparrangementet 9. januar i Antvorskovhallen, og han stod
også for uddannelsen af de frivillige under EM-slutrunden i 2013.
Vi mener, at Morten er oplagt til at modtage SVBKs lederpris netop
med baggrund i ovenstående motivation – Morten er en person der
ikke kun arbejder for sin egen interesse. Han har et mål med klubben,
men endnu vigtigere – han har et brændende ønske om at gøre
volleyball i Danmark endnu mere populært.”
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Per

Sidste år gav vi prisen ”Årets ungdomsklub” til en klub for det arbejde
de havde lavet i det lange træk. I år har vi valgt at give prisen til en
klub som har startet noget ungdom op igen.
Det er en klub som er i gang med at genetablere sig som en seriøs
ungdomsklub efter mange år uden en ungdomsafdeling.
Klubben arbejder under svære betingelser i en kommune med
begrænset haltid. Alligevel er det lykkedes at sætte ungdomsarbejdet
på klubbens dagsorden.
Det er en klub med aktive ledere der deltager aktivt i netværksmøder
og er med til at præge udviklingen af ungdomsvolley.
Det er en klub som fast deltager i Grand Prix turneringen, Kids- og
Teenstævner.
Det er en klub så lader ungdomsspillerne spille ungdom og holder
meget højt stævneaktivitetsniveau pr. ungdomsmedlem.
Ungdomsudvalget har i år valgt at give prisen til Frederiksberg Volley.
Mødet genoptages.
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Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

6

Valg af formand og 3 bestyrelsesmedlemmer
VALG AF FORMAND

Mads

Tobias Harpsøe var ikke villig til genvalg som formand.
Dirigenten spurgte forsamlingen om der var nogle kandidater til
formandsposten og konstaterede at dette ikke var tilfældet.

Tobias

Jeg synes det er en fantastisk ære at være formand for SVBK og jeg
har været meget glad for det og håber at have et godt stykke arbejde.
Grunden til jeg ikke ønsker at blive valgt, er at jeg har rigtig travlt og
det er nogle gange svært at være chef for vores medarbejder som
fortjener at få meget opmærksomhed.
Da jeg meldte det her ud, har situationen ændret sig og idet at der
ikke er nogle kandidater, vælger jeg at tage tjansen et år mere med
håb om at der i løbet af det næste års tid kommer en ny der vil være
formand for kredsen.

Mads

Dirigenten opfordrede forsamlingen og klubberne til at tænke over det
og kigge efter en ny formand til næste år.
Tobias blev genvalgt som formand.

REFERAT
VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER
Mads

Henning Gade, Ernst Knudsen og Per Hansen fra bestyrelsen var
villig til genvalg.
Dirigenten spurgte om der var andre kandidater til de 2-årige poster,
der var villige til at stille op og konstaterede at dette ikke var tilfældet.
Henning Gade, Ernst Knudsen og Per Hansen blev valgt ind i
bestyrelsen for en 2-årige periode.
Bestyrelsen har fortsat en vakant post for en 1-årige periode.
Dirigenten spurgte om der var kandidater til den 1-årige post, der var
villige til at stille op og konstaterede at dette ikke var tilfældet.
Dirigenten konstaterede at bestyrelsen godt kan fungere uden men
opfordrede forsamlingen til at kigge efter en kandidat. Bestyrelsen kan
tilforordne efterfølgende.
Forsamlingen forslog at hvis man i klubberne fandt en
formandskandidat i løbet af året, kunne det være en god idé at
tilforordne med vedkommende.

VALG TIL TURNERINGSUDVALGET (TU)
Mads
Ernst Knudsen, Villy Rosendahl-Kaa og Mie Holck var villige til
genvalg i TU.
Spurgte om der var andre kandidater til TU.
Niels Erik Broberg valgte at stille op til TU.
Ernst Knudsen, Villy Rosendahl-Kaa, Mie Holck og Niels Erik Broberg
blev valgt ind i TU.
Dirigenten konstaterede at bestyrelsen kan tilforordne medlemmer til
TU.
VALG TIL UNGDOMSUDVALGET (UU)
Mads

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

VALG TIL DOMMERUDVALGET (DU)
Mads

Villy Rosendahl-Kaa, Niels Erik Broberg og Ernst Knudsen var villig til
genvalg i DU. Minja Hjordt Langer var ikke villig til genvalg.
Dirigenten spurgte om der var andre kandidater til DU og
konstaterede at dette ikke var tilfældet.
Villy Rosendahl-Kaa, Niels Erik Broberg og Ernst Knudsen blev valgt
til DU.
Dirigenten konstaterede at bestyrelsen kan tilforordne medlemmer til
DU.

VALG AF REVISORER
2 revisorer:
Mads

Rune Halskov og Martin Petersen genopstiller med fuldmagt.
Spurgte om der var andre kandidater til revisorposterne.
Peder Toftgård ønskede at stille op. Da der var en anden kandidat,
trækker Martin Petersen sig, som aftalt til revisionsmødet tidligere på
året.
Rune Halskov og Peder Toftgård blev valgt som kredsens revisorer.
Rune Halskov ønsker dog at det skal være det sidste år.
1 revisorsuppleant:
Dirigenten spurgte om der var kandidater til posten som
revisorsuppleant. Steen Spangen genopstillede.
Steen Spangen blev genvalgt.
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Eventuelt

Mads

Spurgte om der var andre kommentarer under eventuelt.

Tobias

Tobias gjorde opmærksom på forbundets rep.møde den 2. juni. Han
håbede på at alle havde set regnskabet i materialet til det, hvor
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forbundet er gået konkurs. Bestyrelsen opfordrede alle til at møde op
til mødet.
Vi i kredsen blev inviterede til et møde med forbundet og de andre
kredse (Midtjysk og Fyn) i mandags (20. maj) for at blive informeret og
opdateret omkring situationen i forbundet og være med til at sætte
den retning der skal til for at rette op på den.
Det var et meget konstruktivt møde hvor vi fik fortalt hvordan vi kunne
se en løsning kunne være.
Tobias har også haft ringet og talt med forskellige mennesker i vores
klubber for at høre deres meninger omkring situationen og mulige
løsninger.
SVBK’s bestyrelsen har fortalt at prisstigninger overfor klubberne er
ikke vejen frem.
Morten

Husk sommerens camps: Pinse, High Perfomance i Ikast og camp for
de mindste i Skovlunde.

Thomas

Det var et godt og konstruktivt møde med kredsene i mandags.
Siden sidst er der sket det at vi har fået Carsten Gerner som kandidat
til posten som økonomiansvarlig.
Udover at være volley menneske, har han en imponerende
erhvervserfaring og baggrund, bl.a. fra PwC og diverse
bestyrelsesposter.
Det er en gevinst for os og vi håber på at hans erfaring kan hjælpe til
at stabilisere og sætte en retning for genopretningen.
Det lyder til at vi skal have kampvalg på økonomiposten da jeg har
hørt at en af vores bestyrelsesmedlemmer, Morten Refsgaard, også
stiller op til posten.
Thomas mener at Carsten er det bedste bud på at

CC

Vi er i gang med et projekt med Volleyball Danmark hvor vi skal have
opbygget en øvelsesbank og nogle færdige træningsprogrammer. Vil
gerne opfordre til at brede budskabet ud til trænerne: vi vil meget
gerne have jeres øvelser med så vi kan lave nogle gode programmer.
Vi glæder os meget til dette projekt.

Flemming
Christensen

Reklame for landskampene i Slagene i den kommende tid.

Poul-Erik Møller Jeg vil gerne undlade at lave for meget reklame i år for de alternative
stævner, da vi i år har haft venteliste til flere af stævnerne. 😊
Karen
Bonnesen

Kommer der noget ud om de opstillede kandidater?
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Erik Jacobsen /
Thomas BroRasmussen

Sidste år fik nej på forslag om at kandidaturer skulle være inde før.
Men der vil komme noget nyt på hjemmesiden indenfor de næste par
dage.

Mads

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

Tobias

Tak til alle de klubber der er mødt op og brugt tiden med os for at
snakke om kredsen og dens fremtid.
Tak til Mads for at have været dirigent igen i år.
Tak for i dag.

Venlig hilsen,
Referent
Christina Cassone
Kredssekretær

