
 
 
 
 

 

         Idrættens Hus, d. 26. april 2012    
 
 
             

 Referat fra SVBK’s repræsentantskabsmøde den 24. april 2012 
 
 

Deltagere med stemmeret:  Deltagere uden stemmeret:  
    
Villy Rosendahl-Kaa Bestyrelsen, Taastrup IK Carsten Parsow DVBF 
Henrik Pape Hansen Bestyrelsen, Vordingborg VK Jens Ryskov Madsen Dirigent 
Henning Gade Bestyrelsen, Farum VK Niels-Erik Broberg Formand 
Simon Øksnebjerg Bestyrelsen, Glostrup IC Sten Storgaard Bestyrelsen 
Birgitte Vilsbøll Hansen UU, Lyngby Volley  Arne Jensen Bestyrelsen  
Michael Staal  Gentofte Volley Flemming Christensen VK Vestsjælland 
Claus Bøllingtoft Roskilde VK Peter Morsing SVBK, referent 
Kim Buchwald VK Vestsjælland   
Malene Vibe Poulsen Frederiksberg Volley   
Steen Spangen Brøndby VK   
Tobias Lundgaard Harpsøe Rosenlund Volley   
    

  
18 personer var fremmødt, heraf 11 stemmeberettigede 
 
Formanden bød velkommen til de fremmødte. 
    
1. Valg af dirigent. 
 

Jens Ryskov Madsen blev foreslået og valgt. Jens takkede for valget og konstaterede, at alle 
formalia er overholdt og mødet er lovligt og rettidigt indkaldt. 
Der aflægges beretninger fra formanden og for udvalgene. 
Beretningerne sættes herefter til samlet afstemning. 
Dirigenten opfordrede alle til at præsentere sig når de beder om ordet. 
Dirigenten gav herefter ordet til formanden. 

 
2. Formands- og Udvalgsberetninger. 
 

Niels-Erik Broberg Formanden supplerede sin beretning med et ønske om feedback 
fra Repræsentantskabsmødet omkring SVBK’s økonomi. Vi står 
over for økonomiske udfordringer og føler vi har skåret ind til 
benet og vi nærmer os smertegrænsen i forhold til vores 
egenkapital. 
Der er stadig mangel på frivillige ledere i klubberne. 
SVBK afholder seminar 8.-9. juni med fokus på rekruttering og 
fastholdelse af frivillige ledere. Sæt et stort X i kalenderen og 
spred budskabet om seminaret. 

Simon Øksnebjerg Tilføjede at seminaret foregår i samarbejde med DVBF. 
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Jens Ryskov Madsen Beretningerne sendes samlet til afstemning senere, men 
kommentarer og spørgsmål bedes stillet under det enkelte udvalg. 
Der var ingen kommentarer til formandens beretning. 

Henrik Pape Turneringsudvalgsformanden tilføjede fra turneringsudvalget 
omkring klubundersøgelsen, at hovedparten af klubberne var 
tilfredse med den nuværende turnering. Der er ønske fra et par 
klubber om at turneringen strækker sig over en længere periode 
(ind i april). 

Simon Øksnebjerg Uddybede synspunktet. 
Birgitte Vilsbøll Ønsker også flere friweekender i turneringen 
Simon Øksnebjerg Ungdomsudvalgsformanden havde ikke noget at tilføje til den 

skriftlige beretning for Ungdomsudvalget 
Sten Storgaard Dommerudvalgsformanden forklarede, at der desværre ikke blev 

afholdt et dommerfagligt arrangement til KP-finalerne pga. 
sammenfald med DVBF-finaler, hvor vi måtte afgive en del 
dommere til 3. DM-finale. 

Niels-Erik Broberg Broberg supplerede at Udviklingsudvalget blev nedlagt på første 
bestyrelsesmøde efter sidste års Repræsentantskabsmøde, da 
der ikke var medlemmer til udvalget. Udvalgets opgaver blev 
fordelt på øvrige udvalg. 

 
Dirigenten satte herefter beretningerne til afstemning. 

     
Beretningerne blev godkendt med 10 stemmer for og 1 blank 

      
3. Regnskab. 
     

Villy Rosendahl-Kaa Den økonomiansvarlige Villy Rosendahl-Kaa fremlagde 
regnskabet. 

Jens Ryskov Madsen Dirigenten spurgte om der var kommentarer til regnskabet og 
konstaterede, at dette ikke var tilfældet. 

 
Dirigenten satte herefter regnskabet til afstemning 

 

    
Det reviderede regnskab blev godkendt med 10 stemmer for og 1 blank 

 

   

Diskussionen om SVBK’s økonomi og fremtidige strategi. 
     

Niels-Erik Broberg Motiverede diskussionen om SVBK’s økonomi og fremtidige 
strategi. Hvilke muligheder ser Repræsentantskabet for at 
udvikling i SVBK’s økonomi. Skal vi tænke økonomi på en anden 
måde? 

Arne Jensen Spurgte til DVBF’s forventning til hvilken gevinst klubberne har af 
EM 2013. 

Carsten Parsow Svarede at forhåbningerne er, at der kommer flere volleyball 
spillere primært gennem de Side-events, der bliver i forbindelse 
med EM i de forskellige byer. 

Birgitte Vilsbøll Mente at det er vigtigt at få startet nye klubber op, der kan tage 
imod de medlemmer der forhåbentlig vil strømme ind efter EM 

Flemming Christensen Det er vigtigt at der findes ildsjæle ude i klubberne, der vil opsøge 
og udnytte de muligheder der ligger i EM 2013 

  



Michael Staal Der bliver færre og færre klubber. Der mangler klubber i 
udkantsområderne. 

Niels-Erik Broberg De eksisterende klubber skal hjælpe nye klubber f.eks. ved at 
lave satellit klubber. 

Michael Staal Det kunne være en idé at spørge de eksisterende klubber om de 
vil hjælpe. 

Claus Bøllingtoft Det skal være meget lokalt for at hjælpe. 
Birgitte Vilsbøll Vi skal bruge skoleambassadørerne, også i SVBK 
Claus Bøllingtoft En rigtig god idé 
Henning Gade Vi bliver nødt at tænke anderledes. Andre typer medlemmer og 

produkter. Forskellige organisationer (bl.a. handicap og ADHD) 
får store midler til idrætsprojekter. Kids- og Teenvolley er gode 
produkter til at understøtte disse projekter. Der er masser af 
muligheder. 

Tobias Lundgaard Vil gerne støtte op med erfaringer for et ADHD forløb 
Kim Buchwald I VK Vestsjælland giver vi administrativ bistand så trænerne kun 

skal koncentrere sig om at være trænere. Det er vigtigt at lave 
”satellit-klubber” på skolerne, da det er svært for børnene at flytte 
sig langt for at træne. Samarbejde med en skolelærer der får 
administrativ hjælp og ”bare” skal blive en time ekstra for at træne 
de børn han/hun i forvejen har i skolen. Det fungerer fint for os. 

Birgitte Vilsbøll Vi mangler halplads 
Kim Buchwald Haltiden kan sagtens ligge f.eks. kl. 12-13 
Niels-Erik Broberg Spurgte om man kan fastholde spillerne i sporten ved f.eks. at 

lave klubbeach. 
Flemming Christensen Det kan måske være farligt at forlænge sæsonen alt for langt, da 

spillere og ledere også har brug for pause. 
Simon Øksnebjerg Undersøgelse fra DIF viser, at det er en god idé at bruge mere tid 

på de sociale aktiviteter, da det er med til at fastholde 
medlemmerne. 

Niels-Erik Broberg Konkluderede, at SVBK skal hjælpe med at starte nye klubber, så 
der bliver muligheder for at spille volleyball flere steder. Vi skal 
arbejde os ud af ”krisen” ved at få flere til at spille volleyball 

Flemming Christensen Man kan søge diverse puljer til bl.a. fastholdelse af 
idrætsaktiviteter på lukningstruede skoler. 

Henning Gade Der går mange arbejdsløse rundt som man kan få ansat med 
løntilskud. De vil være glade for at arbejde i et godt arbejdsmiljø. 
Disse kunne bl.a. bruges til at søge fonde m.m. 

Niels-Erik Broberg Takkede for indlæggene. 
 
4. Fastsættelse af kontingent. 
     

Bestyrelsen havde stillet forslag om uændret kontingent. 
Dirigenten spurgte om der var øvrige kommentarer til forslaget. 
Da dette ikke var tilfældet, blev kontingentet sendt til afstemning. 
 
Kontingentet blev enstemmigt vedtaget 

 

 

5. Behandling af indkomne forslag 
 

Ingen indkomne forslag  
 
 
 



6. Valg af: 
 

FORMAND Niels-Erik Broberg genvalgt 
  
3 BEST-MEDLEMMER FOR 2 ÅR Villy Rosendahl-Kaa genvalgt 

Tina Brauner nyvalgt 
Flemming Christensen nyvalgt 
Ernst Knudsen nyvalgt (for en 1-årig periode) 

  
TURNERINGSUDVALG Henrik Pape genvalgt 

Arne Jensen genvalgt 
Ernst Knudsen genvalgt 
Mads Haastrup genvalgt 
Sten Storgaard nyvalgt 

  
DOMMERUDVALG Tina Brauner genvalgt 

Rebecca Sørensen genvalgt 
Arne Jensen genvalgt 
Sten Storgaard genvalgt 
Kristine Flagstad nyvalgt 

  
UNGDOMSUDVALG Birgitte Vilsbøll Hansen genvalgt 

Gitte Jensen genvalgt 
Simon Øksnebjerg genvalgt 
Henning Gade genvalgt 
Per H. Hansen genvalgt 
Carsten Olsen og Peter Jespersen 
bliver formodentlig tilforordnet UU 

  
 

2 REVISORER Jens Ryskov Madsen genvalgt 
Rune Halskov genvalgt 

  
1 REVISORSUPPLEANT Steen Spangen nyvalgt 

 
7. Eventuelt.  
    

Flemming Christensen Berettede om status på VK Vestsjællands sag mod Slagelse 
kommune vedr. halleje til ungdomsarrangementer. Slagelse 
kommune tabte sagen i Statsforvaltningen. Der skal således 
ikke betales halleje ved ungdomsstævner. 
Dette til orientering hvis andre klubber oplever samme indstilling 
fra deres kommune. 

Repræsentantskabet Takkede for at VK Vestsjælland havde taget kampen. 
Jens Ryskov Madsen Takkede for god ro og orden. 
Niels-Erik Broberg Takkede de fremmødte for et godt møde. 

Takkede de afgående udvalgs- og bestyrelsesmedlemmer og 
takkede dirigenten for god ledelse af mødet. 

  
Referent 
 
Peter Morsing 
Kredssekretær 

 

 


