
Til SVBK’s klubber, bestyrelse og udvalg                                          Kbh., den 08.06.09 
     DVBF og øvrige Kredse 
 
             

 Referat af SVBK’s repræsentantskabsmøde den 12. maj 2009 
 
Deltagere med stemmeret:                                        Deltagere uden stemmeret: 
Niels-Erik Broberg      Formand  Peter Morsing TU                    
Villy Rosendahl-Kaa Bestyrelsen  Erik Jacobsen DVBF  
Arne Jensen                              -                                   Carsten Parsow DVBF 
Per Hagbard                              -                                    Peter Morell  Grønd.EV 
Michael Riis                               -                              Peter Jespersen Amager, UU  
Henrik Pape         -  Jens Ryskov Madsen dirigent 
Klaus Højen  Amager VK 
Ulla N. Pedersen  Amager VK 
Gitte Jensen  Bjæverskov, UU        
Ernst Knudsen Brøndby VK, sekretær 
Henning Gade Farum, UU   
Michael Staal  Gentofte 
Eddy Madsen GIC 
Jan Kold  GVK 
Carsten Olsen GVK 
Per Borgen  Grønd.EV   
Peter Mortensen Holbæk 
Mads Olsen  Korsør/Slagelse 
Flemming Christensen Korsør/Slagelse    
Mikkel Eriksen Lyngby 
Claus Bøllingtoft Roskilde VK 
Karin Rasmussen Vordingborg 
Jakob Fosgerau Vordingborg 
  
29 personer var fremmødt, heraf  23 stemmeberettigede 
    
1. Valg af dirigent. 
Jens Ryskov Madsen blev foreslået og valgt uden modkandidater. Jens takkede for valget og konstaterede, 
at mødet var lovligt og rettidigt indkaldt. 
 
2. Formands- og Udvalgsberetninger. 

Formanden: Nævnte, at DU-formanden Bodil desværre var blevet syg, og at han ville tage sig af den del.  
TU-formanden nævnte at kval.-stævnet blev aflyst, da der blev plads til alle kval.-deltagere, da 2 hold 
ønskede at rykke frivilligt ned. Indbydelse til turnering sendt ud 

    DU-formanden havde ingen supplerende bemærkninger til sin beretning. 
    UU-formanden nævnte resultaterne fra ungdoms DM U17 og U19, hvor vi havde klaret os utrolig godt.  
    Nævnte endvidere at der manglede dommere til U15 DM næste weekend i Holte. Opfordrede til at kom- 
    me op og se nogle spændende ungdomskampe samt overvære herrelandsholdet spille 2 kampe mod 
    Storbritannien.   
    Broberg: Vedr. spørgeskemaundersøgelsen i forb. med dommerpåsætning: DU indstillede til bestyrelsen, 
    at man fulgte ”gl. SVBK” model, hvor hjemmeklubben sørger for dommere, da der var flertal herfor blandt 
    klubberne. DU’s medlemmer ville ellers vægte det sportslige højere, men bøjede sig for, at klubberne 
    vægtede logistikken højere. 6 KVBK-klubber rykkede mod SVBK-modellen. Der er stadig et stort behov  
    for at uddanne dommere. 
    Klaus: Jeg går ud fra, at projektdommere har fortrinsret.  
    Broberg: Ja. 
    Carsten: Efterlyste en manual til især nye ledere vedr. licensreglement m.m. 
    Pape: Taget til efterretning. Vi vil arbejde på det. 
    Carsten: Historik mange seniorhold er forsvundet de sidste 10 år. Hvorfor?  
    Broberg: Ingen undersøgelse. Vi snakker om, hvad vi kan gøre ved det, f.eks uddanne unge ledere.  der 
    er store huller mellem 18 og 30 år 
    Carsten: Mente at de høje bøder kunne skræmme nogle hold fra at deltage. 



    Eddy: Hvor er udviklingen? Hvorfor gør man ikke mere for at tiltrække arrangementer. Hvad gør man for 
    udviklingsarbejdet?. 
    Broberg: Vi laver Fokusprojekt med DVBF med flere klubber. Vi mangler medlemmer til udviklingsudval- 
    get, derfor ingen møder i år. Vi har forsøgt at lave seminar, men ingen deltagere meldte sig  Der vil blive  
    sat fokus på det næste sæson. 
    Jan Kold:  Aflysning af trænerkurser ved få deltagere. Kan SVBK ikke presse på i DVBF? 
    Broberg: Vi vil gerne presse på. Har noget med økonomi at gøre. 
    Per Hagbard: Katastrofalt at aflyse, man har ikke råd til at smide ledere væk. 
    Broberg: Smart at sætte sig sammen med DVBF og aftale. 
    Claus: Jeg har ansvaret for uddannelse i DVBF. Dejligt at få en dialog med SVBK, men vi skal tage hen- 
    syn til økonomien. Vi har planlagt trænerkurser i GVK næste weekend 
    Jan: De nye U-13 og U-14 rækker skal ikke spille GP i SVBK, men DVBF laver DM. Hvordan hænger det 
    sammen? 
    Per: Vi har endnu ikke hørt, hvad det er for et spil. De dygtigste søger op og får den nødvendige udfor- 
    dring. Vi er ikke klar til at ødelægge den gode oplevelse i kidsrækkerne. 
    Morell: I morgen udsendes skrivelse til kredse og klubber, der skal kommentere på et oplæg til de nye 
    rækker.   
      
    Dirigenten satte herefter beretningerne til afstemning. 
     
    BERETNINGERNE BLEV ENSTEMMIGT GODKENDT. 
      
3. Regnskab. 
    Villy: Vi har i år valgt at lave noter. Villy gennemgik derefter regnskabet  
    Jens Ryskov: SVBK har fået nyt regnskabsystem (Summa Summarum), som fungerer rigtig godt. 
    Henning: UU er glade for regnskabssystemet, men der mangler noget på indtægtssiden. 
    Broberg. Du kan gå ind og se, hvor indtægterne kommer. 
    Klaus: Indtægter er generelt vanskelige at henføre til et bestemt formål. 
     
    Dirigenten satte herefter regnskabet til afstemning: 
 
    REGNSKABET BLEV ENSTEMMIGT GODKENDT 
         
4. Fastsættelse af kontingent. 
    Der var ikke stillet forslag om ændret kontingent. Kontingentet er uændret. 
 
5. Behandling af indkomne forslag 
 

1) Bestyrelsens forslag enstemmigt vedtaget. 
 
2) Henning uddybede sit forslag.  

Villy: Vi har stillingsbeskrivelse på ungdomssekretæren. Vi har nu også lavet en på kredssekretæren 
Vi har tillid til de  ansatte. Vi har en bestyrelse. Vi ønsker ikke at udvalgsformænd kan have vetoret. 
Opfordrer Henning til at trække forslaget. 
Henning: Vigtigt at klubbene kan se, at vi får noget for pengene. 
Villy: Udvalgsformændene bliver taget med, da de sidder i bestyrelsen. Bestyrelsen vil godt kunne 
have friheden til at kunne styre. 
Karin: Vi vil gerne kunne se hovedtrækkene. 
Broberg: Vi vil godt lægge det ud på hjemmesiden. 
Villy: Jeg henstiller igen til, at man trække forslaget. 
Henning: Der skal være nogle mål, og jeg vil ikke trække forslaget. En post, der er så stor, skal vi 
have en funktionsbeskrivelse på. 
Villy: Udvalgene skal ikke sidde og lege bestyrelse. 
Broberg: Udvalgene er fagudvalg, de er ikke bestyrelser. 
Klaus: Kan vi have skriftlig afstemning? 
Jens Ryskov: Hvis 3 repræsentanter ønsker det. 
Der blev herefter stillet ændringsforslag fra Gitte og et nyt fra Klaus. Dirigenten dikterede herefter 
5 minutters pause og bad de involverede stikke hovederne sammen for at finde et fælles forslag. 
Man blev enige om at stille følgende ændringsforslag: 



 
Udformning af funktions/stillingsbeskrivelse for alle ansatte der modtager løn i SVBK 

 
Bestyrelsen skal inden 1/7 2009 udforme en funktions/stillingsbeskrivelse for alle ansatte, der 
modtager løn i SVBK. Funktions/stillingsbeskrivelsen udformes i dialog med udvalgene i SVBK og 
skal godkendes af bestyrelsen. 

 
Funktions/stillingsbeskrivelsen skal indeholde mindst: 

 
1. Funktionstitel 
2. Ansvarsområde 
3. Arbejdsopgaver  

a. Beskrivelse af arbejdsopgaver, herunder det forventede tidsforbrug. 
b. Målbare mål for stillingen 

 
4. Nødvendige og ønskelige kvalifikationer og kompetencer 

 
 

Funktions/stillingsbeskrivelsen revurderes mindst 1 gang om året af bestyrelsen i dialog med 
udvalgene. 

  
           Henning trak herefter sit forslag 
 

Dirigenten satte herefter ændringsforslaget til afstemning: 
 
For:  11        Imod:  9         Blanke: 3 
 
Ændringsforslaget vedtaget 
 

3) Henning uddybede sit forslag: Vi vil ikke beskyldes for pamperi. 
Villy: Vi mener, det er bestyrelsen, der bestemmer. Vi vil headhunte, hvis det er muligt.  
Vi har skrevet kontrakt m.m. 
Klaus: Kan bruges til, at man ikke bliver beskyldt for noget 
Mikkel  På ingen måde et mistillidsvotum. 
 
Da der var flere forslag til ændringsforslag, dikterede dirigenten igen 5 minutters pause og op- 
fordrede til at prøve at blive enige om et fælles ændringsforslag.  
Man blev enige om at stille følgende ændringsforslag: 
 
Alle faste stillinger i SVBK skal udbydes offentligt. 

  
Ved besættelse af faste stillinger skal bestyrelsen senest 1 måned før tiltrædelse udforme et 
stillingsopslag på den ledige stilling. Stillingen bydes offentligt ud, og alle kvalificerede skal have 
mulighed for at søge stillingen. Bestyrelsen nedsætter et ansættelsesudvalg, der udvælger den bedst 
kvalificerede i forhold til funktions/stillingsbeskrivelsen.  

 
Forslaget træder i kraft pr. 1. januar 2010.  
 
Henning trak herefter sit forslag 
 
Dirigenten satte ændringsforslaget til afstemning: 
 
For: 15     Imod: 8 
 
Ændringsforslaget vedtaget 
 

   
     
 



    Dirigenten suspenderede herefter mødet for at give ordet til Per (formand for UU): 
    Per kunne fortælle, at et enigt Ungdomsudvalg havde peget på Amager VK som årets ungdomsklub. 
    Per fortalte om de mange grunde til at kåre Amager til årets ungdomsklub (kan læses på hjemmesiden). 
    Han sluttede med at overrække en bold samt en check til klubben, repræsenteret ved Peter Jespersen.  
     
    Broberg: Vi har ikke modtaget indstillinger til årets SVBK’er, hvorfor denne pris ikke uddeles i år. 
     
    Inden valgene bad Broberg om ordet i en særlig anledning: 
    Formanden uddelte nemlig på bestyrelsens vegne SVBK’s ærestegn til Ernst for hans lange og tro tjene- 
    ste for SVBK/KVBK (Indstillingen kan i sin fulde ordlyd læses på SVBK’s hjemmeside). 
    Ernst modtog ærestegn og blomster, og salen hyldede Ernst med stående ovationer.  
 
 
6.   Valg af: 
 
     FORMAND:                                           Niels-Erik Broberg genvalgt 
      
     3 BEST-MEDLEMMER FOR 2 ÅR:  Arne Jensen genvalgt 
   Henrik Pape genvalgt 
   Ulla Nygaard Pederse nyvalgt 
 
     2 BEST-MEDLEMMER FOR 1 ÅR:  Villy Rosendahl-Kaa genvalgt 
   Per Hagbard genvalgt 
      
     2 REVISORER:                        Jens Ryskov Madsen genvalgt 
                                                                                    Rune Halskov genvalgt 
      
     1 REVISORSUPPLEANT:                 Klaus Højen genvalgt 
 
     TURNERINGSUDVALG:                                        Simon Øksnebjerg genvalgt 
   Arne Jensen genvalgt 
   Henrik Pape genvalgt 
                                                                                         
     DOMMERUDVALG:                                       Vidar Andersen genvalgt 
   Arne Jensen genvalgt 
   Bodil Allesen-Holm genvalgt 
   Olaf Jørs genvalgt 
   Michael Riis genvalgt 
    
     UNGDOMSUDVALG:      Peter Jespersen genvalgt  
   Henning Gade genvalgt 
                                                                           Gitte Jensen genvalgt 
   Per H. Hansen genvalgt 
   Simon Øksnebjerg genvalgt 
 
     UDVIKLINGSUDVALG:                                         Vakant 
      
 
     Dirigenten suspenderede herefter endnu engang mødet for at give ordet til Broberg. 
     Broberg takkede det afgående best.-medlem Michael Riis for hans tid i bestyrelse og udvalg, hvor han  
     altid har været parat til at yde en indsats og komme med konstruktive input til debatten. Michael modtog 
     en vingave til forsamlingens store bifald. 
     Michael: Tak for mange gode år. 
                                         
           
 
 
 



7. Eventuelt.  
    Mads: Vi har fået klager fra SVBK vedr. tilskueropførsel. Vi tager det alvorligt, men de implicerede klubber  
    bør tage direkte kontakt til os, da der altid er 2 sider af en sag. 
    Klaus: Man skal have øjnene åbne for, at der er små klubber, der har svært ved at stille hold. Det vil  
    måske være hensigtsmæssigt at lempe nogle regler. 
    Mads: Mange klubber overvejer ekstra hold. Ikke hensigtsmæssigt at give mange og store bøder her. 
    Henning: Vi er i samme situation. Jeg vil endnu engang opfordre til at komme og se volley i Holtehallen i  
    weekenden, hvor der afholdes DM for U-15 samt er to herrelandskampe mod Storbritannien.     
    Mads: Spørger til gebyr for udenlandske spillere på kr. 500,- hvert år. Det kan blive en dyr fornøjelse. 
    Erik: Det er kun divisionsspillere, der skal betales for. 
    Broberg: DVBF holder rep.-møde 7. juni i Fredericia. SVBK vil stadig være vagthund. Jeg opfordrer til, 
    at klubberne deltager. Vi koordinerer samkørsel. 
    Dirigenten gav herefter ordet til Peter Morell, bredde- og udviklingschef i DVBF. 
    Peter Morell: fortalte om DVBF’s igangværende udviklingsarbejde, herunder samarbejde med kredsene  
    om Fokusklubprojekt.     
    Da der ikke var flere kommentarer, hævede dirigenten mødet og takkede for god ro og orden. 
    Broberg takkede for valget og til sidst dirigenten for god mødeledelse 
 
 
 
Referent 
 
Ernst Knudsen                                                                                                                                                   


