
DAGSORDEN 

 
 

Idrættens Hus, 11. november 2015 
 

 

BESTYRELSESMØDE 

Onsdag 28. oktober 2015 kl. 17.00 (FU-møde kl. 16.00) 
SVBK kontor (Idrættens Hus) 
 
 
Deltagere: Ernst Knudsen, Simon Øksnebjerg, Per Hagbard, Tobias Harpsøe og Christina Cassone 

(referent) 
Afbud:  Carsten Olsen 
 
 

0 Velkomst, mad og dagsorden 

1 Protokol 

  
Best.møde (16.09.15): intet 
 

2 Orientering formand 

  
i.a.b. 
 

3 Orientering best.-medlemmer 

  
UU: Der blev ændret i reglerne mht max antal hold i U16-rækken til SM/DM-kval turneringen. 2 
klubber har meget sent opdaget ændringen og har klaget over den, trods det tydeligt blev meldt ud 
og i god tid. 
 
TU: Der tilføjes en sektion i KP reglementet om talentspillernes mulighed for at spille KP når de 
samtidig spiller divisionskampe. Der skal søges dispensation hos SVBK. 
 
FU: FU har besluttet at beholde CC som kredssekretær på 28 timer. 
 
DU: Der er oprettet basisdommerkursus hos VLI i midten af november. Der kommer nok også et hos 
Døllefjelde Musse og et hos DTU på engelsk i nærmeste fremtid. 
 
Andet: Carsten Olsen er stoppet i bestyrelsen grundet mere arbejde i sin egen klub, LGV. 
 

4 Orientering kredssekretær 

  
i.a.b. 
 

5 Arbejdsopgaver 

  
I forbindelse med Carstens opsigelse fra bestyrelsen, skal arbejdsopgaverne omfordeles igen.  
 
Ændring i arbejdsopgaverne fordelt 16/9: 

 Mødeledelse og punkter til dagsorden: Tobias/CC 

 Økonomiansvarlig og medlem af FU: Per 
 
Der er udarbejdes en plan om rekruttering af flere bestyrelsesmedlemmer og evt. ekstra medlemmer 
til udvalgene (især DU trænger til det). 
 
 
 



DAGSORDEN 

 
6 TC møde 30.09.15 + kommunikation/samarbejde med DVBF fremadrettet 

 SVBK har haft møde med DVBF (Sven Brix og Henrik Petersen) om TC økonomien 30/9.  
 

Vi mangler et politisk ansvar for TC. Hvis SVBK skal støtte, skal SVBK have indflydelse. 
Vi skal have en repræsentant fra UU i TC-styregruppen. 
Tobias, som SVBK formand, kontakter DVBF formand, så vi kan få afklaret det her politisk. 

 

7 Økonomi 

  Regnskab 2015 
Vi kommer ud med et fornuftigt overskud som er godt for vores egenkapital. 
Der er lige blevet sendt fakturaer med kontingenter og de første opkrævninger for 
ungdomsturneringer. 
 

 Budget 2016 
De fleste konti bliver budgetteret med samme beløb som 2015. Nogle få bliver lettere 
ændret. 
Budgettet vedtages til næste bestyrelsesmøde. 

 

8 Næste møde 

  
Onsdag 16. december kl. 17.00. 
 

9 Evt. 

 Der skal kommunikeres til klubberne med ungdomsspillere om de alternative muligheder der er i 
kredsen.  
 
CC: inden næste rep.møde bør vi måske kigge på kontingentsatserne og den måde de er formuleret 
på. 
 

 
Venlig hilsen, 
 
Christina Cassone 
Kredssekretær 


