REFERAT
Idrættens Hus, 10. juni 2015

TURNERINGSUDVALGSMØDE
9. juni 2015 kl. 17.30
SVBK kontor (Idrættens Hus)

Deltagere:
Afbud:

1

Ernst Knudsen, Mads Haastrup, Mikkel Ruhnau og Christina Cassone (referent)
Henrik Pape

Protokol
Intet

2

Orientering
CC sidder og lægger divisionskampe i Kbh- og Frb-hallerne i denne uge. Der er nogle udfordringer,
men er i gang med at finde løsninger.
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Turnering
Indbydelsen til turneringen blev sendt medio maj og frist var i mandags (9/6). Mangler dog stadig
svar fra 6-7 klubber – rykker er sendt.
Positive tilbagemeldinger: indtil videre ser der ud til at være 4 nye damehold i nederste rækker (kan
enden med en DS3), 1-2 herrehold og måske 1 i Mix2. ”Kun” 2 hold har frameldt sig næste sæson.
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Kredspokalen


Evaluering af KP finaler
Godt arrangement og rigtig god dag både med volley og fest bagefter.
Vi ønsker at få flere dommere (og bestyrelse) involverede i arrangementet.



KP 2015/16
Vi ønsker at ”reservere” bestemte weekender til KP turneringen hvor der spilles hele dagen
som et stævne. Vi håber at idet turneringsholdene er automatisk tilmeldt og er gratis for dem,
at vi får flere hold med og en større turnering.
Der bliver kigget på weekenden inden 1. turneringsweekend (19.-20. september) til den
første KP-runde (evt. DS hold sidder over) og weekenden 5.-6. december til 2. runde.
Og så kunne der være mulighed for at holde den sidste runde ligesom Final4 med
semifinaler og finaler til sidst (dog kan dette ikke lade sig gøre i Kedelhallen).
Indbydelsen sendes ud inden sommerferien med frist for framelding 4. september (2 uger før
første KP-runde).
CC kigger nærmere på propositionerne i forhold til det der er diskuteret og sender en
revideret version til gennemlæsning.
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Propositioner
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Økonomi



7

Langbane i DS
Så længe der er 3m frizone, kan DS-kampe spilles på kortbane. Der kan som hidtil
dispenseres ift hverdagskamp hvis forholdene er i orden og der ikke er mulighed for at spille
på langbane.
CC omskriver de diskuterede punkter og sender en ny revideret version af propositionerne.

Restancer
Vi har meget få restancer. De sidste fakturaer for kids-, teen- og ungdomsstævner i foråret
sendes i denne uge.
Budget 2015
Der ændres ikke på noget lige nu. Det ser ud til at vi får nogle nye hold som må have en
positiv virkning, men samtidig er kredsholdlicensen steget med 50,- pr. hold til DVBF
rep.mødet som gør at vi mister de penge da vi har stemt om turneringsgebyret til vores eget
rep.møde.

DVBF rep.møde
Generelt set et udemærket møde med debat og diskussioner.
Kredsholdslicensens stigning på 50,- blev vedtaget (vi stemte imod).
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Næste møde
Tirsdag 25. august 2015 kl. 17:30
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Evt.

Venlig hilsen,
Christina Cassone
Kredssekretær

