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DAGSORDEN 
 

Sjællands Volleyball Kreds' ordinære repræsentantskabsmøde afholdes onsdag d. 22. maj 
2019, kl. 19.00 i Idrættens Hus (Mødelokale: Camilla Martin), Brøndby Stadion 20, 2605 
Brøndby 
 

 

1. Valg af dirigent. 
 

2. Formanden aflægger beretning, herunder også for stående udvalg. 
 

3. Den økonomiansvarlige fremlægger det reviderede regnskab samt statusopgø-

relse pr. 31.12.2018 til godkendelse. 
   

4. Fastsættelse af kontingent (jvf. paragraf 3 i SVBK's love). 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 
 

5. Behandling af indkomne forslag. 

 Ingen indkomne forslag. 
 

6. Valg af formand og 3 bestyrelsesmedlemmer 

 

Formand Tobias Harpsøe Ikke villig til genvalg 

 

Bestyrelsesmedlemmer for 2 år: 

Bestyrelsesmedlem Henning Gade På valg og villig til genvalg 

Bestyrelsesmedlem Ernst Knudsen På valg og villig til genvalg 

Bestyrelsesmedlem Per Hagbard Hansen På valg og villig til genvalg 

 

Bestyrelsesmedlemmer for 1 år: 

Bestyrelsesmedlem Mie Holck Valgt i 2018 for 2 år 

Bestyrelsesmedlem Villy Rosendahl-Kaa Valgt i 2018 for 2 år 

Bestyrelsesmedlem Pladsen er vakant Bestyrelsen indstiller Tobias Harpsøe  
 
  

  Valg af:  Turneringsudvalg 

  Udvalget består på nuværende tidspunkt af Ernst Knudsen 

(formand), Villy Rosendahl-Kaa og Mie Holck.  

   

  Ungdomsudvalg 

  Udvalget består på nuværende tidspunkt af Per Hansen (for-

mand), Elmer Petersen, Signe Lagoni og Morten Løgager.  

  

   Dommerudvalg 

 Udvalget består på nuværende tidspunkt af Villy Rosendahl-

Kaa (formand), Ernst Knudsen, Minja Langer Hjordt og Niels-

Erik Broberg. 

    

Valg af:  2 revisorer og 1 revisorsuppleant.  

 

7. Eventuelt. 
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Formandens beretning 
 
 
Sæsonen er slut og de fleste klubber kører på lavt blus, men alle ser nu fremad mod den næste 
sæson. Som med mange ting er sommeren en velkommen pause i det intense program for 
mange ledere og trænere. 
 

I det forgangne år forsøgte bestyrelsen sig med tiltaget om en spørgeskemaundersøgelse, som 
dog desværre endte før den rigtig var begyndt. Til gengæld fik vi set at inputtet af flere ressour-
cer faldt ned et godt sted, og vi fik sat især fokus på dommerudviklingen - det medførte, at der 
blev uddannet dommere som ikke set før i en ung persons liv. 
 

Vi fik igen oprettet en serie 3 og rigtig mange nye hold er igen kommet i gang med seniorvolley. 
 
Som kreds af frivillige foreninger, er behovet for stærke frivillige kræfter nødvendige, og jeg vil 
gerne rette en stor tak til alle de personer som har lagt tid i bestyrelsen og udvalgene, men 
også alle de mennesker i hallerne, som har været medarrangører af kids-, teen- og alternative 
stævner rundt om i kredsen igennem hele sæsonen.  
 
En stor tak skal også lyde til de to ansatte vi har haft i året, både Minja og Christina. Det er en 
taknemmelig opgave, og jeg er glad for alle de positive ting som jeg hører fra jer om Christina 
rundt omkring. 
 

Men med en afsluttet sæson er det også tid til at se på, om man skal fortsætte eller ej. Og jeg 
skal ikke fortsætte som formand - jeg er ikke helt færdig med kredsen, men rollen som formand 
skal være en andens. En som vil fortsætte udviklingen af SVBK.  
Nye ideer er allerede sat i gang, men der er plads til meget mere. 

 
Tobias Harpsøe 
SVBK Formand 
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Turneringsudvalgets beretning  
 

Sæson 2018 – 2019 
 
TU har i denne sæson bestået af følgende personer: Villy Rosendahl-Kaa, Mie Nonbo Holck og 
Ernst Knudsen. TU har siden sommerferien holdt møder med Dommerudvalget (DU). Det har vi 
gjort for at være flere til møderne og derfor flere inputs, men også fordi nogle punkter overlapper 
eller kan have betydning for det andet udvalg.  
 
Udvalget har fungeret godt med mange gode diskussioner. TU har arbejdet med propositioner 
og turneringsstruktur, og man er kommet frem til følgende ændringer: 
 

- Vi har ændret turneringen fra en efterårs/forårssæson til en helårlig turnering 
- Der spilles ikke om op- og nedrykning. Nr. 8 og 9 rykker ned, nr. 1 og 2 rykker op 
- Skærpede regler i mixturneringen med divisionsspillere 
- Skærpede sanktioner ved bortkomst af kampskemaer 
- Krav om 2. dommer i de laveste rækker samt mix 

  
Vi har igen valgt at have uændret turneringsgebyr næste sæson. Dvs. at i praksis er selve TU-
gebyret lavere, da kredsholdslicensen – som er en del af det og som vi opkræver for Volleyball 
Danmark - spiser lidt af det hvert år når den hæves af forbundet. 
 

Deltidsmedarbejder 
 
Bestyrelsen besluttede at ansætte en deltidsmedarbejder 15 timer om ugen til at støtte op om 
de administrative opgaver sammen med sekretæren, især dommerområdet, men også til at sø-
sætte nogle projekter som f.eks. en analyse af vores klubber (medlemsundersøgelse). Bestyrel-
sen valgte at ansætte Minja Hjordt Langer, som desværre opsagde sin stilling pr. 1/1-19, da hun 
fik tilbudt et heltidsjob. 
Minja måtte bruge det meste af tiden på det administrative, da det viste sig, at antallet af fejl i 
kampskemaerne i de 4 første turneringsweekender var langt over 50%: der manglede numre på 
dommerne, der manglede en dommer, eller dommeren var ikke uddannet, mange kampskemaer 
var ikke uploadet rigtigt, nogle klubber havde glemt/undladt at uploade kampskemaer og hold-
sedler, nogle klubber brugte kampskemaer, der var mere end 3-4 år gamle. Minja brugte derfor 
rigtig megen tid på at kontakte klubber for at få rettet op på manglerne. Efterfølgende har det 
vist sig, at Minjas indsats har båret frugt, da der har været en klar forbedring i løbet af sæsonen. 
En stor tak til Minja for det nogle gange utaknemlige job med at tage slagsmålet med klubberne.  
 
Vi overvejer p.t. at ansætte en kontorhjælp i nogle timer om ugen til det administrative, så 
Christina kan bruge tid på andre projekter. 
 

Turneringen 2018-2019 
Turneringen har i denne sæson haft følgende deltagelse af i alt 76 hold:  
 
På herresiden var der tilmeldt 28 hold. 
På damesiden var der tilmeldt 30 hold. 
I Mix var der tilmeldt 18 hold. 
 
Helårsturneringen gør det svært at implementere nye hold midt i sæsonen. Til gengæld har det 
bl.a. betydet færre kampflytninger. 
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Ekstraordinær indplacering 
 
Fristen for at ansøge om ekstraordinær indplacering for sæsonen 2019/20 er 1. juni. 
 

Rækkevindere i sæson 2018/2019 
 

DDS DTU  HDS Amager.2  Mix 1 DTU 

DS1 LGV.4 HS1 KSV.2 Mix 2 Grøndal 

DS2 VK Holbæk HS2 Hvidovre.4  

DS3  KSV.3  

 

Pokalturneringen 

Der har deltaget 6 herrehold, 9 damehold og 9 mixhold, en lille nedgang, som bl.a. kan skyldes, 
at det ikke har været tilladt at stille op med ungdomsspillere. Deltagelsen er gratis. 
 
Finalestævnet blev afviklet d. 6. april 2019 i Rødovrehallen.  
 
Finalerne blev spillet således: 

11.00  Herrefinale PAN Volley – Amager.2 (0-3) 
13.00  Damefinale Helsingør – Taastrup (1-3) 
15.00 Mixfinale   DTU – VAGS   (3-1) 

Alternative stævner 
 
Der har i år været afviklet 11 stævner, de 7 i Sundbyhallerne, 2 i Solrød IC og 2 i Gladsaxe, med 
deltagelse af i alt ca. 220 hold. Der har endda været venteliste på nogle af stævnerne. 
En speciel tak til Poul-Erik for det store arbejde han lægger i de alternative stævner. 
 
Næste sæson 
 
TU har valgt at fastholde turneringsafviklingen næste sæson, således at vi spiller hele april med. 
Det har været et ønske fra flere klubber, og vi synes også, det giver god mening, da volleysæ-
sonen ellers bliver lige lovlig kort. Det giver samtidig mulighed for flere friweekender, hvilket 
også har været et ønske fra flere klubber.  
 
Kontoret 
 
Vores Kredssekretær Christina Cassone blev forrige år ansat på fuld tid (37 timer), da hun ud 
over at planlægge og administrere SVBK’s turnering skulle overtage hele det store arbejdsområde 
på ungdomssiden. Dette har hun igen i år klaret til UG trods store udfordringer. Det har dog vist 
sig, at de 37 timer ikke slår til, hvorfor bestyrelsen som tidligere nævnt ønskede at ansætte en 
deltidsmedarbejder. Det bliver spændende at se, hvad bestyrelsen kommer frem til i næste sæ-
son. 
 
Til sidst en stor tak til Christina for hendes flid, kompetence, gå på mod og gode humør. Christina 
har igen i denne sæson ydet en formidabel indsats.  
 
Ernst Knudsen 
Formand for TU 
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Ungdomsudvalgets beretning 
 
Vi har arbejde med følgende fokuspunkter: 
 

• DM-kvalifikationsturnering for U14 – tidligere start 
af turneringen. 

• Stævneplanlægning for året. 

• Udvikling af SM-turneringerne. 
• Udvikling af Grand Prix turneringen. 
• Justeringer af kidsregler. 
• Medlemsnedgang. 

 
Medlemsnedgang 
Desværre forsætter medlemsnedgangen i 2018 på ungdomssiden i SVBK. Det er næsten 5 % 
færre ungdomsmedlemmer på et år. Det er bekymrende med den forsatte nedgang i ungdoms-
spillere. 
 

 Piger 0-12 Drenge 0-12 Piger 13-18 Drenge 13-18 Total 

2018 619 448 751 467 2285 

2017 647 481 784 487 2399 

Forskel -28 -33 -33 -20 -114 

 
Kidsvolley 
Trods medlemsnedgangen har 2018 været et år hvor vi rammer en positiv fremgang i antallet af 
hold tilmeldt til vores kidsstævner: fra 584 hold i 2017 til 611 i 2018. 
 
Level 0 er altid en udfordrende gruppe at få til stævner. Nogle gange rammer vi nogle gode store 
årgange, men som regel holder vi en form for status quo på 7-10 hold pr. sæson. Det gør at vi 
som regel ikke kan afvikle selvstændige level 0 stævner og de må derfor spille med level 1’erne. 
 
I 2018 har vi derimod haft flere level 1 hold end i 2017. Især var foråret 2018 god. 
 
I level 2 er der samlet set en nedgang i 2018. Vi havde 80% flere hold i efteråret 2018 ift. 2017 
men til gengælde var foråret 2018 betydeligt dårligere end foråret 2017. 
 
Der har været flere level 3 hold i 2018 ift. 2017. Dette skyldes især en stor fremgang i foråret 
2018 i forhold til foråret 2017 (næsten dobbelt op). 
 
I level 4 er der nogenlunde status quo i 2018. 
 
Teenvolley 
Vi har haft en lille fremgang i 2018: fra 277 hold i 2017 til 281. 
 
Teen 1 har haft en positiv udvikling over de sidste 3 sæsoner. Vi har i år prøvet at lægge teen 1 
stævnerne sammen med level 3 og det virker som om det har givet en god synergi. 
Antallet af Teen 2 DU14 er derimod mere eller mindre styrtdykket siden 2013. Vi håber at grun-
den er at spillerne hurtigere går over og spiller 6-mands volley. 
Antallet af Teen 2 HU14 hold er blevet mindre - dog ikke i samme omfang som i DU14-rækken. 
Både Teen 2 DU16 og HU16 har haft fremgang, især i drengerækken hvor det er mere end 
fordoblet. 
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Grand Prix 
Vores GP turnering består af 13 runder fordelt 
over året, hvoraf 2 runder blev spillet i Skåne. Vi 
har haft 291 danske hold over de 13 runder, samt 
gæstet 23 svenske hold til de 2 runder i Danmark, 
hvor vi har haft besøg af dem. 
 
Vores GP turnering har i sæsonen 2018/19 be-
stået af 13 runder, hvoraf 2 af runderne blev spil-
let i Skåne (1 i oktober 2018 og 1 i januar 2019). 
Vi har haft 272 danske hold over de 13 runder, samt gæstet 23 svenske hold til de 2 runder i 
Danmark, hvor vi har haft besøg af dem. Samarbejdet med svenskerne er et nyt tiltag, der 
startede efteråret 2018. Der er et besøg hos hinanden en gang pr. halvsæson. SVBK har sørget 
for gratis bus til besøget i Sverige og denne ordning forsætter også i sæson 2019/2020. 
 
 
SM turnering 
DU14: 11 hold, hvoraf 2 trak sig (6 hold i 2016) 
 
DU16: 11 hold, hvoraf 1 trak sig (9 hold i 2016)  
DU18: 9 hold, hvoraf 1 trak sig (6 i 2016) 
HU14: 7 hold (5 hold i 2016)  
HU16: 7 hold (7 hold i 2016)  
HU18: 6 hold (6 hold i 2016) 
 
 
SM mestrene: 
U14 piger: RS Rødovre-Ishøj  
U14 drenge: Gentofte Volley 
U16 piger: Lyngby-Gladsaxe  
U16 drenge: Grøndal EV  
U18 piger: Farum-Holte 
U18 drenge: VK Vestsjælland 
 
UU har bestået af Elmer Petersen, Signe Lagoni, Morten Løgager og Per Hansen. Jeg vil gerne 
takke UU-medlemmerne for deres indsats igennem året. 
 
På ungdomsudvalgets vegne,  
 
Per Hansen 
Formand for UU 
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Dommerudvalgets beretning 
 
Efter sommerferien valgte vi at holde vores møder sammen med Turneringsudvalget, både 
fordi der var gengangere, men også for at få flere forskellige inputs. De frivillige hænger des-
værre ikke på træerne. 
 
Dommerudvalget har bestået af de to bestyrelsesmedlemmer, Villy og Ernst, samt Minja fra VLI. 
I januar 2019 har vi også fået Niels-Erik Broberg med i udvalget – en person med store kompe-
tencer på området som bl.a. tidligere dommer og dommerinstruktør, udover leder i SVBK. 
 
I forbindelse med vores Dommer+ projekt har vi holdt et par temakurser hvor allerede uddan-
nede dommer kunne komme i dybden med nogle bestemte emner, som f.eks. sanktioner og 2. 
dommerens rolle. Vores opfattelse er at folk har taget godt mod initiativet og har været glade 
for tilbuddet for at blive bedre dommere. Til sidste møde var der dog et ønske om en mere 
praktisk kursus næste gang. Det har desværre ikke være muligt i foråret 2019, men vi arbejder 
på at kunne tilbyde det i efteråret. 
 
Derudover har vi sendt endnu flere goodiebags til de frivillige klubdommere i vores Dommer+ 
netværk. Vi har stadig flere af dem og vi vil meget gerne forkæle flere af jer. 
 
Samtidig med Dommer+ projektet var det også et vigtigt mål for os at få uddannet flere/nye 
dommere. Derfor sat vi igen hårdt ind med at tjekke alle kredskampskemaerne fra sæsonens 
start. Minja, som bestyrelsen ansatte i efteråret 2018, tjekkede alle kampskemaerne og de på-
satte dommere på dem, dvs. om de fik skrevet deres dommer nr. og dermed var uddannede 
dommere.  
Samtidig med det begyndte vi at bygge en fælles database op sammen med forbundet, så vi 
fremadrettet kan finde alle vores uddannede dommere gennem tiden samme sted uanset hvor 
de er uddannede. Nogle har dog fået et nyt dommernummer pga. manglende fælles system i 
nummeringen tidligere, men dette er selvfølgelig meddelt direkte til dem. 
Alt dette arbejde har resulteret i mere og bedre fokus på dommerne, langt bedre udfyldte kamp-
skemaer, samt mange flere dommerkurser end der har været de i hvert fald de sidste 4 år. Det 
er vigtigt at vi stadig ønsker at uddanne flere dommere, så vores kredskampe stadig bliver dømt 
på en tilfredsstillende måde. 
 
Vi vil dog stadig gerne sætte fokus på dette område og håber på at der er flere der vil være med 
til at udvikle det. Hvis man ønsker at være med i dommerudvalget (DU) eller man har ideer, 
forslag eller spørgsmål omkring det, er man velkommen til at kontakte kredssekretæren eller 
dommerudvalget. 
 
For dommerudvalget, 
 
Villy Rosendahl-Kaa 
Formand for DU 
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Regnskab 2018 
 

    
Resultat 

2018 
Budget 

2018 
Resultat 

2017  

Budget 
2019 

RESULTATOPGØRELSE 
             

  INDTÆGTER          
1002 Kontingenter 54.300,00 52.000,00 52.200,00  53.000,00 
1101 Turneringsgebyrer 303.800,00 295.000,00 265.100,00  300.000,00 
1102 Kredspokalturnering 2.000,00 0,00 500,00  1.000,00 
1103 Alternative stævner 34.000,00 35.000,00 41.300,00  35.000,00 
1104 Kredsholdslicenser 139.200,00 130.000,00 131.100,00  140.000,00 
1131 Kampflytninger 13.800,00 12.000,00 10.275,00  12.000,00 
1132 Protestgebyrer 300,00 0,00 0,00  0,00 
1133 Bøder 12.200,00 15.000,00 29.325,00  15.000,00 
1134 Dommerbøder 22.950,00 20.000,00 16.800,00  20.000,00 
1201 SM kvalificerende turnering 51.750,00 40.000,00 60.000,00  50.000,00 
1202 Kids stævner 91.350,00 90.000,00 103.100,00  90.000,00 
1203 Teen stævner 40.800,00 42.000,00 41.850,00  42.000,00 
1204 Grand Prix turnering 63.350,00 50.000,00 59.700,00  60.000,00 
1801 Renteindtægter 293,42 1.000,00 382,00  1.000,00 
1802 Rykkergebyrer 0,00 1.000,00 600,00  1.000,00 
  INDTÆGTER I ALT 830.093,42 783.000,00 812.232,00  820.000,00 
             

  UDGIFTER          
             
  KONTORET          
2101 Møder 869,30 1.500,00 1.734,00  1.500,00 
2102 Kørsel 3.787,77 2.000,00 289,00  2.000,00 
2103 Telefon 5.737,73 5.000,00 5.299,00  6.000,00 
2104 Materialer 2.000,00 2.000,00 2.000,00  2.000,00 
2107 Husleje 18.928,00 18.000,00 18.142,00  19.000,00 
2108 IT 8.755,46 10.000,00 21.120,00  10.000,00 
2111 Porto 1.318,00 1.000,00 0,00  1.000,00 
2112 Kontorartikler 53,90 500,00 220,00  500,00 
2115 Gebyrer 22,00 0,00 758,00  0,00 
2117 Kurser for personalet 0,00 1.000,00 0,00  1.000,00 
2131 Løn, kredssekretær 410.342,76 410.000,00 409.487,00  410.000,00 
2133 Løn, ekstraordinært 40.757,40 0,00 0,00  0,00 
2140 Feriepenge 5.029,17 0,00 10.251,00  0,00 
  KONTORET I ALT 497.601,49 451.000,00 469.302,00  453.000,00 
             
  BESTYRELSEN          
2201 Møder 3.816,00 8.000,00 5.924,00  8.000,00 
2202 Kørsel 1.000,27 3.000,00 654,00  3.000,00 
2205 Lederpleje 14.319,00 10.000,00 11.960,00  10.000,00 
2207 Visionsseminar 834,00 2.000,00 0,00  0,00 
2208 Diverse projekter 5.002,06 50.000,00 25.809,00  100.000,00 
2209 Coaches Clinic refusion 34.250,00 0,00 0,00  0,00 
2290 Diverse 0,00 1.000,00 0,00  1.000,00 
  BESTYRELSEN I ALT 59.221,33 74.000,00 44.348,00  122.000,00 
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  TURNERINGSUDVALGET          
2301 Møder 2.483,00 2.000,00 2.256,00  2.000,00 
2302 Kørsel 106,82 1.000,00 0,00  1.000,00 
2305 Præmier 9.255,83 9.000,00 8.434,00  9.000,00 
2307 Kredspokal 4.729,85 9.000,00 7.134,00  9.000,00 
2308 Alt. stævner, afgift Volleyball Danmark 10.200,00 10.000,00 9.360,00  10.000,00 
2309 Alternative stævner, præmier 12.750,00 15.000,00 12.300,00  15.000,00 
2310 Kredsholdslicens, Volleyball Danmark 139.200,00 130.000,00 131.100,00  140.000,00 
2330 Bornholmsfond 20.594,00 10.000,00 0,00  13.600,00 
2340 Kurser/Camps 1.329,80 10.000,00 0,00  3.000,00 
2390 Diverse 0,00 500,00 0,00  500,00 
  TURNERINGSUDVALGET I ALT 200.649,30 196.500,00 170.584,00  203.100,00 
            

  DOMMERUDVALGET          
2401 Møder 1.498,00 4.000,00 1.707,00  4.000,00 
2402 Kørsel 111,16 2.000,00 550,00  2.000,00 
2404 Kurser 4.325,74 8.000,00 0,00  8.000,00 
2406 Dommerpleje 1.575,90 5.000,00 4.062,00  5.000,00 
2431 Honorarer instruktører 0,00 4.000,00 0,00  0,00 
2441 Dommertransport 4.105,88 5.000,00 3.203,00  5.000,00 
2490 Diverse 150,00 0,00 0,00  0,00 
  DOMMERUDVALGET I ALT 11.766,68 28.000,00 9.523,00  24.000,00 
            

  UNGDOMSUDVALGET          
  Administration          
2601 Møder 4.160,00 3.000,00 1.885,00  4.000,00 
2602 Kørsel 675,12 1.000,00 277,00  1.000,00 
2604 Materialer 0,00 0,00 825,00  0,00 
  Administration i alt 4.835,12 4.000,00 2.987,00  5.000,00 
             

  Kidsvolley          
2612 Præmier 12.327,58 10.000,00 6.355,00  12.000,00 
2613 Afgift Volleyball Danmark 18.270,00 18.000,00 17.580,00  18.000,00 
  Kidsvolley i alt 30.597,58 28.000,00 23.935,00  30.000,00 
             

  Teenvolley          
2622 Præmier 8.009,56 8.000,00 7.548,00  8.000,00 
2623 Afgift Volleyball Danmark 8.190,00 8.500,00 8.310,00  8.500,00 
  Teenvolley i alt 16.199,56 16.500,00 15.858,00  16.500,00 
             

  Grand Prix          
2631 Turneringer/stævner 30.080,00 0,00 0,00  0,00 
2632 Præmier 4.282,41 7.000,00 5.099,00  7.000,00 
  Grand Prix i alt 34.362,41 7.000,00 5.099,00  7.000,00 
             

  SM kval. turnering          
2642 Præmier 6.478,01 9.000,00 7.855,00  9.000,00 
  SM kval. turnering i alt 6.478,01 9.000,00 7.855,00  9.000,00 
  UNGDOMUDVALGET I ALT 92.472,68 64.500,00 55.736,00  67.500,00 
             

  REPRÆSENTATION          
3001 SVBK rep.-møde 8.635,00 4.000,00 3.255,00  6.000,00 
3002 DVBF rep.-møde 970,49 1.500,00 1.207,00  1.500,00 
3005 Lederpriser 4.063,85 4.000,00 1.900,00  4.000,00 
3090 Diverse 588,00 500,00 1.106,00  500,00 
  REPRÆSENTATION I ALT 14.257,34 10.000,00 7.469,00  12.000,00 
             

  UDGIFTER I ALT 875.968,82 824.000,00 756.965,00  881.600,00 
  RESULTAT -45.875,40 -41.000,00 55.267,00  -61.600,00 
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BALANCE 
           
  AKTIVER        
           
  TILGODEHAVENDER        

6201 Debitorer 13.176,25  19.400   
6202 Klubber 159.500,00  68.659   
6203 Periodeafgrænsningsposter -9.623,17  -22.480   

  TILGODEHAVENDER I ALT 163.053,08  65.579   
           
  LIKVIDE BEHOLDNINGER        

6301 Bank: FormueFlex Foreningskonto 10.127,27  10.127   
6302 Bank: Foreningskonto 482.266,32  597.926   

  LIKVIDE BEHOLDNINGER I ALT 492.393,59  608.053   
  AKTIVER I ALT 655.446,67  673.632   
           
  PASSIVER        
           
  EGENKAPITAL        

7102 Egenkapitalkonto primo 595.925,80  540.658   
7103 Årets resultat -45.875,40  55.267   

  EGENKAPITAL I ALT 550.050,40  595.925   
           
  SKYLDIGE OMKOSTNINGER        

7201 Kreditorer 30.396,00  11.942   
7202 Volleyball Danmark 8.860,16  0   
7203 Kreditorer, andre 8.704,11  8.328   
7204 Hensat feriepengeforpligtelse 57.436,00  57.436   

  SKYLDIGE OMKOSTNINGER I ALT 105.396,27  77.706   
  PASSIVER I ALT 655.446,67  673.632   

       

Revisorernes påtegnelse 

Revisorerne konstaterer, at der til stadighed sigtes efter at kredsen har en egenkapital, der muliggør 

et års drift. Dette mener vi er et sundt og godt princip. Samtidig er der fra revisorernes side ros 

til bestyrelsen for at have ambitioner om at frie midler skal "ud at arbejde". Det er en force at have 

en bestyrelse, der har gennemarbejdet diverse tiltag - og de har til fulde kunne argumentere for 

alle større disponeringer i både regnskab og budget. 

Foranstående regnskab er i overensstemmelse med kredsens bogføring og godkendt. 
 

       

 

  

 

     

        

 
Per Hagbard      

 

  
Økonomiansvarlig   

 
 

   

 

      

 
           

 Rune Halskov  Martin Petersen     

 Revisor  Revisor    

 


