
REFERAT 

 
 

Idrættens Hus, 15. september 2015 
 

 

BESTYRELSESMØDE 

Onsdag 2. september 2015 kl. 17.30 
SVBK kontor (Idrættens Hus) 
 
 
Deltagere: Carsten Olsen, Ernst Knudsen, Simon Øksnebjerg, Per Hagbard, Tobias Harpsøe, Henning 

Gade og Christina Cassone (referent) 
Afbud:   
 
 

1 DVBF 

  
Peter Morell fra DVBF fortalte om deres arbejde med Kids 2.0, fokusklubber, fremtidige projekter 
samt hvordan projekter opstår. 
 

2 Protokol 

  
Best.møde (27.05): i.a.b. 
 
UU møde (31.08): der er ikke noget referat endnu 
 
FU: ny mødedato skal findes. 
 
TU (25.08): i.a.b. 
 

3 Orientering formand 

  
Henning tager orlov fra formandsposten i 6 mdr. Dette grundet stort pres på hans civile arbejde. 
Bestyrelsen skal mødes og fordele Hennings opgaver, samt pege på en midlertidige stedfortræder 
på formandsposten. 
 

4 Orientering best.-medlemmer 

  
UU: Sætter fokus på nogle klubber der kunne have brug for lidt hjælp (enten fordi de er gået tilbage 
med medlemstal eller er ny klub). TC tilskuddet blev diskuteret. 
 
TU: ser frem til hvordan det nye initiativ med Kredspokalturnering bliver modtaget (frameldes i stedet 
for tilmeldes) og hvor mange hold der deltager. 1. runde bliver spillet 20/9 i Rødovrehallen. 
 
FU: i.a.b. 
 
DU: påsætningsmøde 6/10 
 

5 Orientering sekretær 

 - Dommerkurser: der er planlagt 2 basisdommerkurser i ugen op til Kredspokalen. Teori på 
Frb. og Solrød, samt praktik i Rødovrehallen 20/9. Der har været meget efterspørgsel så nu 
håber vi på at der også kommer mange til kurserne. Der har også været efterspørgsel på 
engelsksprogede dommerkurser som vi kigger på til oktober. 
Det nye oplæg ifm. dommerkurser er at det er et samarbejde mellem kreds og forbund. 

- Turneringen: 1. version af planen er sendt afsted. 1 hold har trukket sig. Det ser positivt ud 
med mange nye hold. Er det ungdomshold der bliver til seniorhold eller hvad er det for en 
slags hold der kommer frem?  

- Hjemmeside: hjemmesiden er blevet opdateret lidt over sommeren. 
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6 Ansættelse af kredssekretær 

  
Der skal laves en plan til næste møde. 
 

7 Økonomi 

  
- Regnskab 2015 

Ser nærmere på det til næste møde. 
 

- Budget 2016 
Tages op til næste FU møde. 
 

- TC 
Bestyrelsen står fast ved trækningen af de 30.000,- for regnskabsåret 2015. Der kan kigges 
på evt. støtte for regnskabsåret 2016 under visse forudsætninger, bl.a. mere gennemsigtig 
og gennemskueligt regnskab for TC. 
Der aftales et møde med Sven Brix, HP og Claus hvor TC diskuteres (beslutningsproces, 
økonomi m.m.). 
 

8 Næste møde 

 Ekstraordinært møde: 16/9 kl. 17.00-18.00 samt FU: 18.00-19.00 
Alm. bestyrelsesmøde: 28/10 kl. 17.00 
 

 
 
Venlig hilsen, 
 
Christina Cassone 
Kredssekretær 


