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5. december 2021 

BESTYRELSESMØDE 

Mandag den 25. oktober 2021 kl. 17.30 
Idrættens Hus 
 
Deltagere: Mie Holck, Simon Øksnebjerg, Villy Rosendahl-Kaa, Morten Løgager (kommer senere), Niels-
Erik Broberg, Pernille Packert Martensen og Christina Cassone (referent) 
Afbud:  Ernst Knudsen 
 

1 Protokol 

  

2 Orientering fra kredssekretær og udvalgene 

 FU-møde 18/10 

• TU-gebyrer 22/23 sæson 
FU har besluttet at ændre turneringsgebyret til 4.000,- for alle vores senior kredshold fra 
sæson 22/23. 

• Nord-turnering 
Der blev besluttet at takke nej til at overtage Nord-turneringen. 

• Budget 
 

• Projekter: senior-stævne 
Vi havde en god snak omkring mulighederne omkring at få et seniorstævne op at stå på 
Sjælland. Det er ikke et stævne vi skulle eje selv, men hvordan kan vi understøtte nogle 
klubber til at afholde sådan et stævne. Arbejde på en drejebog, samarbejde på tværs af 
klubber. Tidspunkt: slut sæson og evt omkring Nytår. 

 

3 Seniorudviklingsmøde 26/10 

  
CC har udarbejdet et skriv med diverse informationer og tal omkring vores senior-tilbud som Broberg 
kan tage med. 
 

- Medlemstal og antal hold 
- Ungdomsspillere i seniorrækkerne 
- Alternative stævner 
- DM i Mix 
- Seniorstævner 

 
Udviklingsmuligheder: mere synlighed omkring hvilke udviklingstilbud der er, fx kurser fra forbundet. 
Og måske ikke nødvendigvis altid have fokus på flere medlemmer, men også fokus på hvordan man 
servicerer de medlemmer man allerede har, så de får en ”bedre” klub. 
Mere fokus på at medlemmer også ”bare” kan starte i en sen alder (ikke ungdom) og ”bare” vil spille 
for sjovt, fordi der er noget socialt og ikke fordi man skal være elitespiller. 
 

4 SVBK’s fremtid 

  
Hvordan kan vi gøre det mere attraktivt at spille? 
Ikke for mange kampe – 8-9 kampe pr. halvår. 
 
Hvor vigtigt er det at vi kan få de klubber ind som ikke spiller i kreds-regi ind under os? Der er hold 
der spiller i DGI-regi eller ”privat”. 
 
Hvordan kan vi gøre det nemmere at melde sig til vores turnering? 
Dommertjanser kan være en udfordring. Især for de klubber med 1 hold. 
Kan man lave rækker i vores turnering som ikke krævede dommere? 
Skulle vi tænke anderledes i de laveste rækker? 
Skal vi lave lærer-volley?  
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Kan vi få nogle lærer-turneringer op at stå igen? Og får klubberne med. Der er mange frivillige at 
finde dér. 
Udvide de alternative stævner ud til Sjælland. 
 
Vi skal ”skabe minder”. De minder som man stadig snakker om 20 år senere. 
 
Facebook: hvad har I af minder fra et stævne fra ”gamle dage”? Gerne også ikke-kamprelaterede 

minder.       

 
Mie stopper som formand til foråret og tager barselsorlov fra bestyrelsesarbejdet da hun skal være 
mor igen. 
 

5 Næste møde 

 6/12 

6 Eventuelt 

 Broberg og CC fortæller om vores besøg til Anders Vævers 80 års fødselsdag. 

 


