
Til 
SVBK’s bestyrelse og udvalg 

 
 

Idrættens Hus, d. 29. september 2014 
 
Referat SVBK’s FU-møde onsdag d. 24. september 2014 kl. 17.00 
Mødet afholdes på SVBK’s kontor 
 
Deltagere: Henning, Carsten, Tobias og Peter (referent) 
 
1 Protokol 
 Første møde i FU 

 
2 Orientering formand 
 Intet 

 
3 Økonomi 
 TC øst: Carsten har sendt mail til SVBK’s repræsentant i TC-ØST (Per Hagbard Hansen) med henblik 

på en afklaring af TC-driften. 
Der skulle have været møde i august, men mødet er blevet udskudt. Ny dato på vej 
Ungdoms Grand Prix ser fornuftigt ud i efteråret. Vi ligger allerede over det budgetterede 
Kids/teen er stadig uvis, da de første stævner starter nu, men det ser fornuftigt ud. 
Seniorsiden ser fornuftig ud med nogenlunde status quo på antallet af hold. Herrehold (+2 hold), 
Damehold (-2 hold), Mixhold (-1 hold) i forhold til forårets turnering. 
SVBK har en anstrengt økonomi og FU ønsker, at der prioriteres i arbejdsopgaverne. 
Henrik og Peter skal prioritere deres arbejdsopgaver og komme med forslag til hvilke opgaver der ikke 
skal løses eller andre måder at løse opgaverne på. 
Bestyrelsen vil efterfølgende beslutte, hvilke opgaver, der ikke skal løses af de ansatte. 
FU synes at fremlægningen af status og estimat af regnskabet på Bestyrelsesmødet d. 9. september 
var en god måde at få et bedre indblik i SVBK’s øjeblikkelige økonomiske status og punktet skal 
fremover være med på alle bestyrelsesmøder. 
 

4 Orientering sekretær 
 Trukne hold: 

USG og Roskilde VK.2 i HS1, Amager VK.4 i DS2 
Ernst formand for TU. Mikkel Ruhnau, Mads Haastrup og Henrik Pape nye medlemmer i TU 
 

5 Bestyrelseskonferencen 
 Vi fortsætter processen som besluttet på bestyrelsesmødet d. 9. september 

 
6 DGI samarbejde 
 Herning har afholdt møde med DGI. Samarbejdets formål er at få flere volleyballspillere på Sjælland 

DGI kan byde ind med klubudvikling. Kan vi sammen byde ind med tiltag på Bestyrelses- og 
ledelsesniveau 
DGI har et projekt der hedder ”Idræt om dagen”. Vi vil forsøge med Lyngby/Gladsaxe volley som 
pilotprojekt. Bedstevolley/60+ volley. 
Henning informerer Jørgen Bentzen fra DVBF’s bestyrelse. 
Henning har nyt møde med DGI d. 21/10 
 

7 Næste møde 
 19. november kl. 17-18.30 i Engelsborghallen. Carsten sørger for mødelokale. 

 
8 Evt. 
 Intet 
 
Referent 
Peter 

Sjællands Volleyball Kreds 

Idrættens Hus 

Brøndby Stadion20 

2605 Brøndby 


