
REFERAT 

 
 

Idrættens Hus, 6. september 2016 
 

 

UNGDOMSUDVALGSMØDE 

31. august 2016 kl. 17.30 
SVBK kontor (Idrættens Hus) 
 
 
Deltagere: Troels Lavridsen, Per Hansen, Simon Øksnebjerg, Dorte Krogh, Kim Buchwald og Christina  

Cassone (referent). 
Afbud:   
 
Under mødet fik vi sagt ”farvel” til Henrik Petersen som stoppede som ungdomssekretær 1. august.  
Henrik har været en stor del af SVBK – både som frivillig og som lønnet medarbejder i mange år. Henrik har 
været med til at udvikle ungdommen og dens turnering til hvad vi har i dag. Henrik vil blive savnet og vi 
ønsker ham held og lykke med hans nye stilling og opgaver i forbundet. 
 
 

1 Protokol 

 i.a.b. 
 

2 Orientering 

 Netværksmøde 22. juni i Rødovre 
Christina og Kim refererede kort fra mødet. Generelt meget positivt at netværke. Nogle klubber fik en 
del ud af det, mens andre gav inspiration. Mht. feedback til SVBK turneringerne så er det svært at 
tage nogle specifikke punkter op da hver klub og person har sine meninger og synspunkter. 

 
Fra bestyrelsesmødet: unge ledere 
Simon, Per og Christina orienterede fra bestyrelsesmødet inden sommerferien om ideerne ift. noget 
netværk og uddannelse af unge ledere. Vi vil prøve at holde et kursus med mulighed for 
mad/netværke til de ”ældre” unge ledere i løbet af efteråret. 
 
UU-møde med de unge 
Ifm. snakken om de unge ledere, kiggede vi også på fastholdelse af de unge 15-20 årige. 
Vi sender en invitation ud til klubberne som har mulighed for at sende 2-3 unge i alderen 15-20 år til 
næste UU-møde. Vi vil gerne høre de unges meninger og ideer bl.a. i forbindelse med hvordan vi 
fastholder dem i klubberne. Dorte laver invitationen. Dorte og Simon laver strukturen for mødet. 
Det skal være 2,5 time med spisning. UU-medlemmer committer sig til at finde min 2 fra deres 
klubber. 
 
Ny hjemmeside på vej 
Der arbejdes på en ny hjemmeside med nye muligheder, bl.a. kunne der være noget tilmelding til GP 
som skulle ligne lidt det systemet fra kids- og teenstævnerne. CC tester det på alternative stævner 
så snart det er oppe og køre, og ser om det kan anvendes også til GP. Det vil betyde at vi måske 
skal lave tilmeldingssystemet om ift GP, f.eks. så man kun tilmelder sig fra stævne til stævne og 
fjerne muligheden for at tilmelde sig alle stævner. Vi kiggere nærmere på det når hjemmesiden kører 
og det er testet. 
 

3 Turneringen 2016-17 

 Datoer og haller er lagt fast for efteråret. 
 
SM 
Fristen for tilmelding til U16 og U18 skal være 1. oktober. Der skal være min. 6 uger til 1. runde fra 
fristen så der kan flyttes kampe hvis nødvendigt. Invitationen sendes ud til klubberne i løbet af uge 
36. 
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Obs SM i 2017!  
U18 i uge 6 er smartest at lægge mandag, tirsdag og onsdag da ugen lægger sig op til vinterferien. 
U18 i uge 13 er smartest at lægge 13/3 eller 17/3 pga. skolevolley i samme uge. 
 
GP 
Forslag fra Kim om at prøve at lade pigerne og drengene spille samlet efter niveau i GP, dvs. a 
pigehold kan møde drengehold på samme niveau. 
Vi afprøver forslaget til det sidste GP i efteråret 2016 hvor vi mixer pige- og drengehold og laver et 
julestævne ud af det. Vi vil prøve at holde stævnet kun i Rødovrehallen som vi allerede har planlagt 
at have GP i. Er der mange hold tilmeldte gør vi også brug af de andre haller. Dette mix-GP bliver 
udenfor den almindelige GP seedning. 
Christina giver klubberne besked om initiativet. 
 

4 Budget 

 Uændret ift. 2016 budgettet. 

5 Årsplan for møder 2016-17 

 - 2. november (med de unge samt evaluering og SM) 
- 10. januar 
- 27. marts 

 
Alle datoer er sendt via Outlook. 
 
 

6 Evt. 

 Mere udførlig dagsorden så man bedre kan forberede sig. 
 

 
 
Venlig hilsen, 
Christina Cassone 
Kredssekretær 


