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DAGSORDEN 
 

Sjællands Volleyball Kreds' ordinære repræsentantskabsmøde afholdes onsdag d. 26. maj 
2021, kl. 19.00 i Idrættens Hus (Mødelokale: Gunnar Nu 1), 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. 31.12.2020 til godkendelse. 
   

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

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 

Spørgsmål og kommentarer omkring budgettet 2021 hører under dette punkt.  

Under dette punkt ønsker bestyrelsen desuden at gøre opmærksom på det nye gebyr-

forslag som blev vedtaget til forbundets repræsentantskabsmøde den 16. maj, herunder 

drøfte hvilken betydning og eventuelle ændringer den medfører for SVBK-klubberne. 
 

5. Behandling af indkomne forslag. 

Bestyrelsens forslag til delvis tilbagebetaling af turneringsgebyrer 2020. 
 

6. Valg af formand og 3 bestyrelsesmedlemmer 

 

Formand Mie Holck På valg og villig til genvalg 

 

Bestyrelsesmedlemmer for 2 år: 

Bestyrelsesmedlem Morten Løgager På valg og villig til genvalg 

Bestyrelsesmedlem Ernst Knudsen På valg og villig til genvalg 

Bestyrelsesmedlem Per Hagbard Hansen På valg og ikke villig til genvalg 

 

Bestyrelsesmedlemmer for 1 år: 

Bestyrelsesmedlem Vakant Vælges for 1 år 

Bestyrelsesmedlem Villy Rosendahl-Kaa Valgt i 2020 for 2 år 

Bestyrelsesmedlem Simon Øksnebjerg Valgt i 2020 for 2 år 
 
  

  Valg af:  

 

Turnerings- og Dommerudvalget 

 

Udvalgene har de sidste 2 sæsoner afholdt fælles møder. 

Udvalgene har bestået af: 
 

Villy Rosendahl-Kaa TU/DU-formand På valg og villig til genvalg 

Ernst Knudsen  På valg og villig til genvalg 

Mie Holck  På valg og ikke villig til genvalg 

Niels-Erik Broberg  På valg og villig til genvalg 

August Jelert  På valg og ikke villig til genvalg 
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Ungdomsudvalget: 
 

Udvalget har bestået af: 

 

Simon Øksnebjerg UU-formand På valg og villig til genvalg 

Morten Løgager  På valg og villig til genvalg 

Peder Toftgård  På valg og villig til genvalg 

Bertram Rygaard-Rasmussen  På valg og ikke villig til genvalg 

  

 

2 revisorer og revisorsuppleant: 
 

Steen Spangen Revisor På valg og villig til genvalg 

Peder Toftgård Revisor På valg og villig til genvalg 

Henning Gade Revisorsuppleant På valg og ikke villig til genvalg 

 

    

7. Eventuelt. 
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Bestyrelsens beretning 
 
 

Vi kan nok alle blev enige om at året 2020 blev ikke som vi havde håbet på. 
Det har været et år med mange nedlukninger og hvor sporten generelt har lidt under Covid-19 
situationen. Vi fik ellers skudt sæsonen 20/21 i gang i september – selvfølgelig med restriktio-
ner, forsamlingsforbud og en del ekstra arbejde ifm. afviklingen. Det blev desværre til en kort 
glæde især for seniorspillerne som kun nåede et par runder inden turneringen blev lukket ned 
og aldrig fik lov til at starte igen. Børn og unge fik lidt længere frist, hvor de fik lov til at spille 
næsten året ud. 
Kæmpestor ros til vores klubber for at være omstillingsparate og fleksible hele vejen – det har 
ikke været nemt at afvikle og planlægge træningerne, stævner m.m. med det lykkedes i det 
omfang rammerne tillod det. 
 
Da vi i september 2020 holdt den udsatte repræsentantskabsmøde, var det under overskriften 
”Skal SVBK nedlægges i 2021?” 
Kort tid efter sendte vi en mail ud til klubbernes officielle kontaktpersoner for at høre om de 
ønskede at SVBK stadig skulle være der for dem. 
Vi fik mange positive tilbagemeldinger, hvilket resulterede i at bestyrelsen besluttede at fort-
sætte med kredsarbejdet. 
 
Vi er meget glade for de tilbagemeldinger og for at høre at det arbejde der udføres for vores 
klubber, bliver set og værdsat. Når det så er sagt, så har vi fortsat brug for flere og nye frivil-
lige hænder i bestyrelsen såvel som i udvalgene. 
Vi ved at Covid-19 situationen lagde en dæmper på sæsonen, projekter og kommunikationen 
fra årsskiftet og derfor er rekrutteringen af nye hænder også fortsat udsat.  
Vi håber at genoptage rekrutteringen i begyndelsen af næste sæson, men hvis det fortsat viser 
sig at være en større opgave, må vi desværre nok endnu engang revurdere SVBK’s eksistens-
grundlag.  
 
Vi håber derfor, at I, ude i klubberne, kan hjælpe med at løfte denne opgave sammen med os. 
Vi har brug for nogen som brænder for volleyball og som kan tænke nye tanker, udvikle og ud-
fordre vore skreds til at blive endnu bedre i fremtiden. 
 
Som nævnt til det sidste repræsentantskabsmøde, lånte vi forbundet halvdelen af vores egen-
kapital i efteråret 2019. Vi kan glædeligt meddele at forbundet har afviklet lånet allerede i slut-
ningen af 2020. 
Vi ser generelt en positiv udvikling omkring kommunikationen og samarbejdet med forbundet, 
hvor kredsene er blevet involveret og taget meget mere på råd end tidligere. Det har skabt ro 
og tillid.  
I efteråret arbejdede forbundet og kredsen bl.a. på en ny gebyr-struktur som skulle give en 
bedre gennemsigtighed og enkelhed i forbindelse med betaling af kontingenter, turneringsge-
byrer, afgifter, licenser osv. til både Volleyball Danmark, men også til os som kreds. Det resul-
terede i et forslag til forbundets repræsentantskabsmøde, som blev stemt igennem. 
 
På vegne af bestyrelsen, 
 
Mie Holck 
Formand  
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Turneringsudvalgets og Dommerudvalgets beretning 

 

Sæson 2020/21 
 
TU og DU har i denne sæson bestået af følgende personer: Villy Rosendahl-Kaa, Mie Nonbo 
Holck, Niels-Erik Broberg, August Jelert og Ernst Knudsen. 
Grundet manglende frivillige har vi fortsat de 2 udvalg lagt sammen. 
 
Desværre har udvalget ikke haft mulighed og anledning til at mødes siden sæsonen startede - 
dels grundet restriktioner og dels grundet nedlukningen af seniorturneringen ret tidligt i sæso-
nen. 
Derfor glæder vi os til at vi nu igen kan komme i gang med at arbejde med vores kredsturnering 
og dommerområdet, og forhåbentlig forberede en 2021/22 sæson som får lov til at blive spillet 
til ende denne gang. 
 

Turneringen 2020/21 
Turneringen har i denne sæson haft 76 tilmeldte hold:  
 
På herresiden var der tilmeldt 31 hold (4 hold mere end 2019/20). 
På damesiden var der tilmeldt 26 hold (2 hold færre end 2019/20). 
I Mix var der tilmeldt 19 hold (1 hold færre end 2019/20). 
 

Rækkevindere i sæson 2020/21 
Ligesom 2019/20 sæsonen har der ikke været nogen rækkevindere i sæsonen 2020/21 grundet 
nedlukningen af landet pga. Covid-19 pandemien. 
 

Pokalturneringen 

Grundet det generelle pres fra Covid-19 allerede meget tidligt i sensommeren, besluttede besty-
relsen at kredspokalturneringen ikke skulle spilles i denne sæson. 
 

Alternative stævner 
 
Ide alternative stævner har de sidste sæsoner været et meget populært tilbud og det har det 
også været i 2020 i det omfang det har været muligt at afholde dem. Desværre blev de også 
lukket ned – ligesom resten af voksen-idrætten – både i marts 2020 og derefter i oktober 2020. 
Vi håber på restriktionerne senere i maj kan give os nogle rammer der tillader os at kunne afholde 
et par stævner inden sommerferien. Der er allerede rigtig mange hold der har tilmeldt sig stæv-
nerne, så nu venter vi bare på det grønne lys fra regeringen. 
En speciel tak til Poul-Erik for det store arbejde han lægger i de alternative stævner og for at få 
det til at lykkedes også i september og oktober måned med stramme regler og rammer. 
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Dommerområdet 
Desværre har dette område også stået lidt stille i 2020 grundet Covid-19. Vi håber og ønsker at 
kunne sætte mere i gang fra den kommende sæson. 
 

Næste sæson 
Da rækkerne kun nåede lige at starte op inden de blev lukket ned igen, har vi ikke mulighed for 
at rykke op eller ned på holdene. Derfor vil rækkerne som udgangspunkt ligne dem vi startede 
med i september 2020. 
Der er dog mulighed for at ønske nedrykning og mulighed for at søge ekstraordinære indplace-
ringer (frist: 1. juni). 
Derfor vil vi i kommende sæson se lidt skæve rækker i forhold til normalen. Der vil også være 
nogle særlige op- og nedrykningsregler for at komme til ”normalen” så hurtigt som muligt. 
 
I den forgangne sæson startede vi implementeringen af et nyt system ifm. turneringsplanlæg-
ningen: MVP. Der var – som alt nyt – nogle børnesygdomme og noget læring vi lige skulle igen-
nem i starten. Vi fik ikke helt den læring og erfaring vi havde ønsket, da turneringen blev lukket 
ned hurtigt, men planen er at vi fortsætter med systemet næste sæson og forhåbentlig også 
løbende får implementeret det elektroniske kampskemaet også i bredderækkerne. 
 

Kontoret 
Til sidst en stor tak til Christina for hendes indsats og fleksibilitet i denne lidt ekstra udfordrende 
tid. 
 
På udvalgets vegne, 
 
Villy Rosendahl-Kaa 
Formand for TU/DU 
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Ungdomsudvalgets beretning 
 
Vi har arbejde med følgende fokuspunkter: 
 

• Stævneplanlægning for året. 

• Udvikling af SM-turneringerne. 

• Udvikling af Grand Prix turneringen. 

• Justeringer af kidsregler og udvikling af kidsstævnerne. 

• Medlemstal. 

• Coronarestriktioner. 

 
Medlemstal 
Efter at vi sidste år oplevede en stabilisering, er der igen kommet gang i klubbernes ungdoms-
arbejde. I Kids (0-12) er tallet steget med 103 medlemmer og Teen (13-18) viser en fremgang 
på 191 medlemmer. Det er et rigtig flot arbejde, som bliver lavet ude i klubberne på trods af 
Corona. Specielt fremgangen på kids er imponerende, da det nu er over halvdelen af alle kids i 
Danmark som er i SVBK og hos Teen piger er vi tæt på at være halvdelen. Det er vigtigt, at vi 
alle arbejder for at få ungdomsrækkerne til at vokse, så vi kan skabe den bredde, som er nød-
vendig, for at gøre volleyball til en af de mest populære idrætsgrene blandt unge. 
 

 Piger  
0-6 

Drenge  
0-6 

Piger  
7-12 

Drenge  
7-12 

Piger 
13-18 

Drenge 
13-18 

Total 

2020 88 94 527 454 865 552 2.580 

2019 46 80 527 407 765 461 2.286 

2018 59 49 560 399 751 467 2.285 

Forskel 2019 - 2020 42 14 0 47 100 91 294 

 
Kidsvolley 
Samlet er vores kreds gået frem på ungdomssiden, hvilket er utrolig flot. Desværre har Corona 
medført, at det ikke har været muligt at gennemføre ret mange stævner i løbet af det sidste år. 
På trods af Corona, oplevede vi flere deltagere til de stævner, vi nåede at afvikle i forhold til 
samme periode året før. 
Level 0-1 har haft særlige udfordringer. Planen for året har været at vi ville udbyde en camp i 
efteråret og en i foråret. Resten af sæsonen skulle bestå af ”normale” stævner. 
Level 3 er blevet det foretrukne level for kids, da det giver store muligheder for spillernes tekniske 
udvikling. Det er også her vi fortsat har flest deltagere til stævnerne. 
Positivt er fremgangen på level 4 stævnerne i efteråret 2020 (med Corona-restriktioner) hvor det 
totale antal af tilmeldte hold samt gennemsnittet af hold pr. stævne var højere end efteråret 
2019 (uden Corona-restriktioner). 
 
Teenvolley 
Vi oplevede en lille fremgang i 2019. Denne fremgang fortsatte i 2020, hvor vi igen oplevede 
en lille fremgang. Desværre betød nedlukningerne i 2020 at vi samlet set mistede omkring 1/3 
af de hold der normalt deltager disse stævner. 
Dog har især pigerne fortsat været meget aktive til Teen-stævnerne i efteråret 2020 trods alle 
de udfordringer der var med restriktioner, smitte m.m. 
 
Grand Prix 
Vores GP-turnering nåede at afvikle nogle stævner i efteråret med stort set samme deltagerantal 
som året før. Så her har vi oplevet en stabilisering, da vi i 2019 oplevede et fald i antallet af hold. 
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Corona 
Desværre fik Corona-epidemien og nedlukningen store konsekvenser. Den 12. marts blev Dan-
mark lukket ned og som følge heraf, så vi os nødsaget til at aflyse resten af turneringen samt 
alle vores mesterskaber i foråret 2020. 
Den anden nedlukning i december, betød at vi ligeledes har måttet aflyse alt i resten af sæso-
nen 2020-2021. Vi arbejder dog på at lave nogle stævner inden sommerferien 2021. 
De stævner og kampe vi nåede at afvikle inden nedlukningerne, viste tydeligt, at vores klubber 
og spillere er blevet mere aktive. Der har været flere hold tilmeldt til stævnerne og turnerin-
gerne. Det er en glædelig fremgang, som vi håber fortsætter, når vi igen kan komme i gang for 
alvor. 
 
SM turnering (aflyst) 
2019/20: 
DU14: 9 hold (9 hold i 2019) 
DU16: 11 hold (10 hold i 2019) 
DU18: 7 hold (8 hold i 2019) 
HU14: 7 hold (7 hold i 2019) 
HU16: 7 hold (7 hold i 2019) 
HU18: 6 hold (6 hold i 2019) 
 
2020/21: 
DU15: 12 hold 
DU17: 13 hold 
DU19: 6 hold 
HU15: 7 hold 
HU17: 8 hold 
HU19: 6 hold 
 
SM-mestrene (aflyst i 2020 og 2021) 
Grundet de 2 store nedlukninger, har det ikke været muligt at afvikle SM og DM. 
 
UU, kontoret og klubberne 
UU har bestået af Bertram Rygaard-Rasmussen, Morten Løgager, Peder Toftgård og Simon 
Øksnebjerg. Jeg vil gerne takke UU-medlemmerne og kredssekretær Christina Cassone for de-
res indsats igennem dette specielle og udfordrende år. 
 
Jeg vil ligeledes takke alle vores klubber, trænere og ungdomsspillere for den fleksibilitet og 
forståelse i denne svære periode som vi har været igennem. Det har været en meget anderle-
des tid, men takket være klubbernes, trænernes og holdenes hjælp med at rykke stævner og 
kampe, fik vi trods alt spillet så mange kampe som muligt med de gældende restriktioner. Vi 
håber alle, at tingene snart normaliserer sig, så vi igen kan dyrke vores vidunderlige sport. 
 
På ungdomsudvalgets vegne, 
Simon Øksnebjerg 
Formand for UU 
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 Regnskab 2020 

    
Resultat 

2020 
Budget 

2020 
Resultat 

2019  

Budget 
2021 

RESULTATOPGØRELSE 
  

  INDTÆGTER          

1002 Kontingenter 51.600,00 -55.000,00 -56.400,00  -55.000,00 

1101 Turneringsgebyrer 287.200,00 -290.000,00 -283.800,00  -290.000,00 

1102 Kredspokalturnering 0,00 -1.000,00 -1.000,00  -1.000,00 

1103 Alternative stævner 20.000,00 -45.000,00 -44.200,00  -28.000,00 

1104 Kredsholdslicenser 136.800,00 -140.000,00 -136.800,00  -140.000,00 

1131 Kampflytninger 4.350,00 -8.000,00 -7.000,00  -8.000,00 

1132 Protestgebyrer 0,00 0,00 0,00  0,00 

1133 Bøder 8.550,00 -12.000,00 -11.600,00  -12.000,00 

1134 Dommerbøder 12.150,00 -20.000,00 -24.750,00  -20.000,00 

1201 SM kvalificerende turnering 51.000,00 -50.000,00 -48.000,00  -50.000,00 

1202 Kids stævner 34.650,00 -75.000,00 -73.560,00  -30.000,00 

1203 Teen stævner 32.400,00 -45.000,00 -46.200,00  -25.000,00 

1204 Grand Prix turnering 66.900,00 -70.000,00 -73.900,00  -50.000,00 

1401 Dommerkurser 0,00 0,00 0,00  0,00 

1801 Renteindtægter 0,00 -100,00 -67,37  -100,00 

1802 Rykkergebyrer 0,00 -200,00 0,00  -200,00 

1901 Diverse indtægter 0,00 0,00 0,00  0,00 

1902 Ekstraordinære indtægter 0,00 0,00 0,00  -120.000,00 

  INDTÆGTER I ALT 705.600,00 -811.300,00 -807.277,37  -829.300,00 
             

  UDGIFTER          

  KONTORET          

2101 Møder 0,00 1.500,00 1.327,10  1.500,00 

2102 Kørsel 451,56 2.000,00 1.254,12  2.000,00 

2103 Telefon 4.428,75 5.000,00 4.152,00  5.000,00 

2104 Materialer 2.000,00 2.000,00 2.000,00  2.000,00 

2107 Husleje 19.000,00 19.000,00 19.000,00  19.000,00 

2108 IT 8.741,74 10.000,00 10.882,07  10.000,00 

2111 Porto 388,50 1.000,00 569,00  1.000,00 

2112 Kontorartikler 0,00 500,00 595,00  500,00 

2113 Kopier 0,00 0,00 0,00  0,00 

2115 Gebyrer 817,54 0,00 402,00  500,00 

2116 Renteudgifter 0,05 0,00 0,00  0,00 

2117 Kurser for personalet 0,00 1.000,00 0,00  1.000,00 

2131 Løn, kredssekretær 410.202,03 410.000,00 410.344,44  410.000,00 

2133 Løn, ekstraordinært 2.529,36 12.000,00 0,00  0,00 

2140 Feriepenge 49.596,47 1.400,00 0,00  4.800,00 

  KONTORET I ALT 498.156,00 465.400,00 450.525,73  457.300,00 
              

  BESTYRELSEN          

2201 Møder 4.165,60 6.000,00 5.679,30  6.000,00 

2202 Kørsel 0,00 1.500,00 784,08  1.500,00 

2205 Lederpleje 5.722,00 10.000,00 7.799,00  10.000,00 

2207 Visionsseminar 0,00 0,00 0,00  0,00 

2208 Diverse projekter 32.873,50 60.000,00 66.710,00  30.000,00 

2290 Diverse 0,00 1.000,00 0,00  1.000,00 

  BESTYRELSEN I ALT 42.761,10 78.500,00 80.972,38  48.500,00 
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  TURNERINGSUDVALGET          

2301 Møder 644,40 3.000,00 3.202,00  3.000,00 

2302 Kørsel 0,00 500,00 89,10  500,00 

2305 Præmier 8.966,76 9.000,00 9.756,79  0,00 

2306 Halbooking 2.200,00 0,00    2.200,00 

2307 Kredspokal 0,00 7.000,00 6.406,50  0,00 

2308 Alt. stævner, afgift Volleyball Danmark 5.940,00 13.500,00 13.260,00  7.000,00 

2309 Alternative stævner, præmier 9.300,00 16.000,00 16.575,00  10.000,00 

2310 Kredsholdslicens, Volleyball Danmark 136.800,00 140.000,00 136.800,00  140.000,00 

2330 Bornholmsfond 2.400,00 3.000,00 5.434,00  0,00 

2340 Kurser/Camps 0,00 1.000,00 0,00  1.000,00 

2390 Diverse 0,00 500,00 0,00  500,00 

  TURNERINGSUDVALGET I ALT 166.251,16 193.500,00 191.523,39  164.200,00 

             

  DOMMERUDVALGET          

2401 Møder 644,40 3.000,00 3.202,00  3.000,00 

2402 Kørsel 0,00 500,00 89,10  500,00 

2404 Kurser 0,00 2.000,00 0,00  2.000,00 

2406 Dommerpleje 2.956,93 7.000,00 7.179,88  3.500,00 

2441 Dommertransport 431,20 4.000,00 2.476,19  4.000,00 

2490 Diverse 0,00 0,00 500,00  0,00 

  DOMMERUDVALGET I ALT 4.032,53 16.500,00 13.447,17  13.000,00 

             

  UNGDOMSUDVALGET          

  Administration          

2601 Møder 485,00 3.000,00 2.222,00  3.000,00 

2602 Kørsel 0,00 1.500,00 1.106,82  1.500,00 

  Administration i alt 485,00 4.500,00 3.328,82  4.500,00 

             

  Kidsvolley          

2611 Turneringer/stævner 0,00 2.000,00 1.059,40  2.000,00 

2612 Præmier 11.814,00 8.000,00 7.614,01  4.000,00 

2613 Afgift Volleyball Danmark 6.930,00 15.000,00 14.790,00  6.000,00 

  Kidsvolley i alt 18.744,00 25.000,00 23.463,41  12.000,00 

             

  Teenvolley          

2622 Præmier 4.405,50 5.000,00 1.950,78  2.500,00 

2623 Afgift Volleyball Danmark 6.480,00 9.000,00 9.330,00  5.000,00 

  Teenvolley i alt 10.885,50 14.000,00 11.280,78  7.500,00 

             

  Grand Prix          

2631 Turneringer/stævner 0,00 0,00 0,00  0,00 

2632 Præmier 0,00 0,00 2.489,60  0,00 

  Grand Prix i alt 0,00 0,00 2.489,60  0,00 

             

  SM kval. turnering          

2642 Præmier 6.682,50 7.000,00 6.752,70  0,00 

  SM kval. turnering i alt 6.682,50 7.000,00 6.752,70  0,00 

  UNGDOMUDVALGET I ALT 36.797,00 50.500,00 47.315,31  24.000,00 
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  REPRÆSENTATION          

3001 SVBK rep.-møde 5.892,00 8.000,00 8.353,32  8.000,00 

3002 DVBF rep.-møde 946,04 1.500,00 1.223,64  1.500,00 

3004 Anden mødeaktivitet 0,00 0,00 1.171,00  0,00 

3005 Lederpriser 3.768,95 4.000,00 2.407,02  4.000,00 

3090 Diverse 129,90 500,00 1.647,90  500,00 

  REPRÆSENTATION I ALT 10.736,89 14.000,00 14.802,88  14.000,00 
             

  UDGIFTER I ALT 758.734,68 818.400,00 798.586,86  721.000,00 

  RESULTAT -53.134,68 -7.100,00 8.690,51  108.300,00 

       

BALANCE           

  AKTIVER        

  TILGODEHAVENDER        

6201 Debitorer 4.500,00  14.825,00   

6202 Klubber 42.260,00  128.620,00   

6203 Periodeafgrænsningsposter -5.000,00  -2.848,00   

6204 Volleyball Danmark (lån) 0,00  275.000,00   

  TILGODEHAVENDER I ALT 41.760,00  415.597,00   

           

  LIKVIDE BEHOLDNINGER        

6301 Bank: FormueFlex Foreningskonto 0,00  10.127,27   

6302 Bank: Foreningskonto 0,00  213.838,59   

6303 Bank: Ny Foreningskonto 572.658,23      

  LIKVIDE BEHOLDNINGER I ALT 572.658,23  223.965,86   

  AKTIVER I ALT 614.418,23  639.562,86   

           

  PASSIVER        

  EGENKAPITAL        

7102 Egenkapitalkonto primo 558.740,91  567.431,42   

7103 Årets resultat -53.134,68  -8.690,51   

  EGENKAPITAL I ALT 505.606,23  558.740,91   

           

  SKYLDIGE OMKOSTNINGER        

7201 Kreditorer 47.158,29  -316,00   

7202 Volleyball Danmark 0,00  -18.897,50   

7203 Kreditorer, andre 0,00  -4.172,45   

7204 Hensat feriepengeforpligtelse 61.653,71  -57.436,00   

  SKYLDIGE OMKOSTNINGER I ALT 108.812,00  -80.821,95   

  PASSIVER I ALT 614.418,23  477.918,96   

 
  



 
SVBK’s repræsentantskabsmøde 2021  Side 12 af 13 

 
Noter    

Forestående regnskab er i overensstemmelse med kredsens bogføring. 

Efter gennemgang af regnskabet og udvalgte bilag kan revisorerne 

konstatere, at der er overensstemmelse mellem regnskabets udsvingninger 

i forhold til budgettet og de udfordringer året 2020 har bragt i form af Covid-19. 

Dette afspejler sig blandt andet i mistede indtægter for manglende aktiviteter,  

samtidig med at de faste udgifter, især i form af kredssekretærens løn, ikke 

ændrede sig. Det havde desværre ikke været muligt at få godkendt en  

lønkompensation for hjemsendelsen i foråret.   

Derudover var der ikke budgetteret for de indefrosne feriepenge, som ligeledes  

har haft indvirkning på årets negative resultat.   

    

Greve, 22/4 - 2021    
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Forslag 

 

 

Bestyrelsens forslag til delvis tilbagebetaling af turneringsgebyrer 
2020. 
 

Bestyrelsen foreslår følgende for de betalte 2020 turneringsgebyrer: 
  
1. 25% af det indbetalte turneringsgebyr for seniorhold ydes som reduktion af tilmelding til 

2021/2022 turneringen for tilsvarende hold. 

• Der har været afholdt nogle kampe, men arbejdet har været udført som om hele tur-

neringen skulle afvikles. 

2. 50% for ungdomshold som har været tilmeldt DM kvalifikationen i 2020/21 bliver god-
skrevet klubben til modregning i generelle turneringsgebyrer for sæsonen 2021/22.  

• Ingen turneringskampe har været afholdt, men arbejdet med plan og re-planlægning 
har foregået hen mod den endelige nedlukning i december 2020. 

 

Hvis dette forslag stemmes igennem, vil det betyde at resultatet i budgettet 2021 vil se mar-
kant anderledes ud.  
Resultatet vil blive mindsket med omkring 96.000,- med den forudsætning af at hovedparten af 
de tilmeldte seniorhold fra sæson 20/21 meldes til sæson 21/22. 


