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Idrættens Hus, 30. maj 2016 
 

 

BESTYRELSESMØDE 

11. maj 2016 kl. 17.00 
Skosålen i Taastrup IC (inden rep.mødet). 
 
 
Deltagere: Ernst Knudsen, Simon Øksnebjerg, Per Hagbard, Tobias Harpsøe, Henning Gade, Mie Holck 

(indstillet til bestyrelsen), Jens Ryskov Madsen (dirigent til rep.mødet), Henrik Petersen og 
Christina Cassone (referent) 

Afbud:   
 

0 Velkomst og dagsorden 
 

1 Protokol 

  
Best.møde (16.03.16): i.a.b. 
UU møde: i.a.b. 
TU (04.04.16): i.a.b. 
 

2 Orientering formand 

  
Tobias orienterer om mødet med DVBF. 

- TC – SVBK har gjort det klart for DVBF, at vi ønsker en styregruppe, som indgår i 
diskussionerne om, hvordan TC skal planlægges, deriblandt de økonomiske overvejelser. 

- Gebyrer: Claus Bøllingtoft laver en oversigt over de gebyrer vi betaler 
- Kontoraftalen – Den nye kontoraftale blev diskuteret med Forbundet – deriblandt, at SVBK 

ønsker denne form for kontakt at gå igennem bestyrelsen, da det har økonomiske 
konsekvenser for Kredsen. 

- Kredsene -  det fremtidige samarbejde blev diskuteret, hvoriblandt SVBK’s ønske om 
samarbejde og dialog blev gjort klart. 

- Nordjysk har nedlagt sig selv 
 

3 Orientering best.-medlemmer 

  
UU: møde 17/5 
TU: Olympiakos har trukket 2 hold og spiller i Brøndby/Vestegnens næste sæson 
FU: i.a.b. 
DU: Der arbejdes på at finde interesserede personer til at støtte dette udvalg. 
 

4 Orientering sekretær 

  
Intet. 
 

5 Rep.mødet 

  
1. Gennemgang af dagsorden 
2. Status bestyrelse og udvalg 

- Afgang fra Mikkel Ruhnau (TU) 
- 3 vakante pladser i bestyrelsen. Bestyrelsen indstiller Mie Holck fra VLI og Villy til de 2 

pladser på 2 år. Den sidste plads på 1 år indstiller bestyrelsen Henning Gade. 
- Alle genopstiller i UU 

3. Rune Halskov og Martin Petersen (Holbæk) opstiller med fuldmagt som revisorer. Sten tager 
suppleantpladsen. 
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6 DVBF’s rep.møde 

  
Lørdag 21. maj 2016 på Hotel Scandic i Kolding. 

 Live streaming – Tobias fremlagde sine synspunkter omkring materialet og DVBF’s 
fremgangsmetoder omkring diskussionen. Bestyrelsen var enige om at gøre det klart overfor 
DVBF, at man ønsker en anden proces omkring så væsentlige ændringer i forholdene for 
klubberne, specielt de klubber som ikke har ressourcer til at sende personer til Kolding en 
hel lørdag, 

 Per, Henning, Ernst (måske), CC, Tobias 
 

7 Næste møde 

 31. maj kl. 17.00 i Idrættens Hus. 

8 Evt. 

  

 
 
Venlig hilsen, 
 
Christina Cassone 
Kredssekretær 


