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Idrættens Hus, 25. maj 2016 
 

 

BESTYRELSESMØDE 

31. maj 2016 kl. 18.00 
SVBK kontor (Idrættens Hus) 
 
 
Deltagere: Tobias Harpsøe, Ernst Knudsen, Per Hansen, Simon Øksnebjerg, Mie Holck, Ville Rosendahl-

Kaa og Christina Cassone (referent) 
Afbud:  Henning Gade 
 

1 Protokol 

  
Best.møde (11.05.16): i.a.b. 
 
UU møde (17.05.16): i.a.b. 
 
TU: har først møde igen 9/6 
 
Rep.møde: i.a.b. 
 

2 Orientering formand 

  
Tobias har været på Vridsløselille fængslet med Thomas Bro-Rasmussen ifm. projektet med Røde 
Kors. Vi skal lave et opslag som vi sender til klubberne. 
 
 

3 Orientering best.-medlemmer 

  
UU: VKV er med som en lille gruppe, i stedet for en enkel repræsentant. En ny måde at involvere 

klubberne i kredsarbejdet på. 
 
TU: 2 hold har trukket sig allerede i serierækkerne for næste sæson. 
       Ansøgninger til ekstraordinære pladser (EP) kommer stille og roligt ind – forventer mange af 

dem.  
       ½ pris for nye hold i 2016/17: CC sender en mail til Peter Morell (med Ernst godkendelse). 
 
FU: HP har valgt at fratræde og overgår til forbundet 100%. 
 

4 Orientering sekretær 

  
9/6 er der TU-møde hvor vi behandler EP-ansøgninger. Der er kommet 5 ind og forventer omkring 10 
ansøgninger. 
Efter 9/6 sendes indbydelsen for 2016/17 ud til klubberne.  
 
Afventer divisionsfortrykket så kampene i Kbh Kommune kan tastes ind. 
 
Der er blevet gjort klart i Vol@ for sæsonen 2016/17 så det er klart så snart klubberne melder 
holdene ind. 
 
Propositionerne er også ved at blive rettet til og kan godkendes af bestyrelsen til næste møde. 
 
Har ferie i udlandet 14.-21. juni. 
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5 Konstituering og arbejdsopgaver 

  
Næstformand: Simon Øksnebjerg 
Økonomi: Per Hagbard Hansen 
UU formand: Simon Øksnebjerg 
TU formand: Ernst Knudsen 
DU formand: Villy Rosendahl-Kaa 
Protestudvalg: Simon – Michael og Hassan bliver spurgt om de vil fortsætte. 
 
Hvem afgører disciplinære sager? 
TU afgører sagerne. Bestyrelsen afgører ved anke. 
 

6 Personale 

  
Henrik har valgt at fratræde i SVBK og overgå 100% til forbundet.  
CC overtager ungdomsopgaverne (9 timer) og arbejder fuldtid 37 timer pr. 1/8. 
Der bliver en overgang som HP og CC aftaler nærmere om. 
 
CC overtager dog ikke TC opgaver som HP beholder i forbundsregi. 
Men vil kredsen stadig have indflydelse på TC når det overgår forbundet? 
Er stadig interesseret i at have indflydelse eller kunne præge TC i en styregruppe. 
 
Kontoraftalen skal rettes til. 
 
Hvis der skal bruges ekstra mandetimer til f.eks. projekter, kunne man købe timer hos forbundet eller 
ansætte en studerende. 
 

7 DVBF rep.møde 

  
Referatet fra rep.mødet er ikke kommet endnu. 
Tobias, Per og CC har givet resten af bestyrelsen et mundtligt referat af rep.mødet. 
 
Bestyrelsen har derefter vendt mødets beslutninger og synes der er nogle demokratiske problemer i 
Volleyball Danmark. Bestyrelsen venter spændt på det officielle referat fra forbundet og ville ønske 
mødet næste år blev holdt på Fyn. 
  

8 Dommerudvalg 

  
Ernst, Villy og CC koordinere ifm. mails til bl.a. Tina og Sten og evt. andre interessante emner. 
 

9 SVBK 2016/17 

  
Vi skal ikke bare arbejde med drift, men også med udvikling – især de unge ledere. 
 
2 fokusområder: 

1. Unge under 25 år, f.eks. TC B/C spillere og unge som er trænere i klubberne. 
Deles op i U18 og 18-25 år. 
UU arbejder på det. Tobias inviteres til UU møde. 
 

2. Ledere over 25 år. 
Netværksmøde: en lørdag ved 14-tiden medio/ultimo november. Praktik i hallen (fx øvelser) 
+ spisning bagefter. 

 
Vi skal finde ud af hvad vores trænere/ledere vil have mere af. Så vi kan finde ud af hvordan vi skal 
udvikle dem og beholde dem. 
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10 Næste møde 

  
9. september 2016 kl. 17.00 
 

11 Evt. 

  
Ernst: Forbundet oplyser for lidt og for langsomt.  
Ingen officiel udmelding om at forbundet har overtaget nordjysk. 
 
 

 
 
Venlig hilsen, 
 
Christina Cassone 
Kredssekretær 
 
 
 
 
 
 
 


