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11. oktober 2021 

BESTYRELSESMØDE 

Mandag den 2. august 2021 kl. 17.30 
Restauranten Engtoftegård og derefter Idrættens Hus 
 
Deltagere: Mie Holck, Simon Øksnebjerg, Ernst Knudsen, Villy Rosendahl-Kaa, Morten Løgager 
(kommer senere), Niels-Erik Broberg, Pernille Packert Martensen og Christina Cassone (referent) 
Afbud:    
 

1 Protokol 

 i.a.b. 
 

2 Orientering fra kredssekretær og udvalgene 

 TU-møde 24/6 med følgende emner: ekstraordinære indplaceringer, inddeling af rækker, 
turneringsform for de forskellige rækker, planen for normaliseringen af rækkerne (damerne allerede 
efter 21/22 sæsonen, herrerne først fra 22/23 sæsonen), kredspokalturneringen (KP Finalen flyttet til 
lørdag 29/1). 
Vi kigger på om der er mulighed for at oprette en ekstra række efter Nytår eller arrangere 
træningskampe hvis der skulle komme nogle ekstra hold i løbet af efteråret. 
 
UU-møde 28/6: kort møde efter netværksmødet 16/6 omkring ungdom 21/22. Der blev besluttet at 
genoptage samarbejdet med Skåne (bussen bliver egenbetaling fremadrettet) og lave få 
småjusteringer. 
 
Kredssekretær: er i gang med turneringsplanlægningen. I næste uge er der frist for nederste rækker. 
 
MVP: kampskemaet er ikke testet af endnu. Der skal laves nogle vejledninger til MVP. 
 

3 Konstituering af bestyrelsen 

  
Næstformand - Morten 
Økonomiansvarlig - Villy 
UU-formand - Simon 
TU-formand - Broberg 
DU-formand – Broberg 
 

4 Turnering 21/22 & Godkendelse af propositioner og reglementer 

  
Bestyrelsen har gennemgået propositionerne og reglementerne. 
Efter diverse rettelser, blev propositionerne godkendt. 
 

5 Økonomi 

 Stævnegebyret for kids/teen samt motion som betales til Volleyball Danmark, bortfalder allerede fra 
sæson 21/22. Bestyrelsen har besluttet ikke at sætte priserne ned derefter for sæsonen 21/22, men 
bruge pengene til ungdomsudvikling og udvikling af alt. stævner. 
 
Der oprettes en ny konto i regnskabet under TU omkring rabatten i gebyrerne (Refusion TU-
gebyrer/Corona) som der blev besluttet til rep.møde. 
 

6 Eventuelt 

 Mie 
Volleyball Danmark har inviteret til status møde omkring deres økonomi. 
 
CC 
Anders Væver bliver 80 år i oktober og SVBK inviteres til reception. Han er den ældste spiller i vores 
kreds som spiller seriebold (ikke bedstevolley). Christina og Broberg tager afsted. 
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Broberg 
På baggrund af Facebook tråden inden sommerferien omkring ungdoms SM ikke skulle spilles. 
Tråden blev for langt og vi skal gribe ind/stoppe den tidligere, evt. lukke for kommentarer. Der skal 
evt henvises til formanden for udvalget hvis der er yderligere kommentarer/klager. 
 

7 Næste møde 

 FU-møde: onsdag 22. september kl. 17.00 (flyttet til 18. oktober) 
Emner: TU-gebyrer og kredsholdslicens fra sæson 22/23. 
 
Bestyrelsesmøde: mandag 26. oktober kl. 17.30. 
Emner: kredsens fremtid. Mie fortsætter ikke som formand til foråret. 
 

 


