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Idrættens Hus, 8. december 2016 
 

 

FU- og BESTYRELSESMØDE 

26. oktober 2016 kl. 17.00 (FU) og kl. 18.00 (Bestyrelsen) 
SVBK kontor (Idrættens Hus) 
 
 
Deltagere: Tobias Harpsøe, Ernst Knudsen, Per Hansen, Mie Holck, Ville Rosendahl-Kaa og Christina 

Cassone (referent) 
Afbud:  Henning Gade, Simon Øksnebjerg (trækker sig fra bestyrelsen og UU) 
 

0 Velkomst, mad og dagsorden 

  

1 Protokol 

  
Best.møde (09.09.16): i.a.b. 
UU møde (31.08.16): i.a.b. 
TU møde (13.09.16): i.a.b. 
DU møde: vi har haft påsætningsmøde 29.09.16 (ikke noget referat).  
 

2 Orientering formand 

  
Har været i Modena, Italien, og kom på besøg i volleyballklubben, som er en af de største og mest 
traditionsrige klubber i Italien. Det var inspirerende at være på besøg i så stor en klub med mange 
ansætte, sponsorer og en anden organisation end dem man kender i Danmark. Samtidig dog inspirer 
den store klub ifm. bredde- og integrationsarbejde med volleyball. 
 
Kigger på muligheder ifm. projekter gennem ErasmusPlus som kunne støtte de fokusområder bl.a. 
UU arbejder med. 
 

3 Orientering best.-medlemmer 

  
UU: møde i næste uge med de unge (Simon og Dorte er tovholdere). 
TU: Trækning af hold: Sorø (DS1), Hvidovre (HS1), Gentofte (HDS).  
       Transseksuelle: cpr.nr. afgører det. 
DU: påsætningsmødet gik fint med de få projektdommere vi efterhånden har (de fleste er også 
divisionsdommere). Stemningen er lidt opgivende blandt dommerne for er der opbakning fra 
kredsen? De fleste dommere er også divisionsdommere og derfor er de i forvejen meget pressede 
på tid.  
 
Fokus måske også på ungdommen: ungdomsspillere bør uddannes som dommere. 
 
Vi ønsker at lave netværksmøder for dommerne (ikke kun projektdommere) i SVBK med mad og 
drikke. Man kunne f.eks. have et opstartsmøde med dem hvor man kunne gennemgå eventuelle nye 
regler eller fortolkninger. 
Mie spørger VLI om netværksmøder: hvad skal der til før dommerne kom? Hvad skulle mødet 
indeholde? 
 
Hvis en projektdommer er tilknyttet en klub (f.eks. som spiller) kan han/hun ikke påsættes som 
projektdommer til klubbens hjemmekampe – man påsættes som klubdommer. 
 
FU: vi har kigget på budget før mødet. 
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4 Orientering sekretær 

  
KP 1. runde i Rødovrehallen den 8/10. Rigtig fin stemning og kulisse med mange hold og kampe 
hele tiden (9 baner og 29 hold). Der var lidt nostalgi hos dem der kunne huske Påskestævnet fra 
gamle dage og nogle spurgte efter en fest efterfølgende. Det kigger vi på til næste sæson. 
 
CC bruger meget tid på ungdom pt. Seniorturneringen lider en smule under det servicemæssigt i 
forhold til sidste år, da ungdomsdelen stadig er lidt nyt og er i gang med at finde balancen mellem de 
to områder. Har fået en del ros fra folk/klubber hvilket er dejligt når man er ny på nogle fronter. 
 

5 Valg af ny næstformand 

  
Mie melder sig som ny næstformand. 
Per bliver UU-formand. 
 

6 Økonomi 

  

 Regnskab 2016 
Det tyder på at vi kommer ud med et stort overskud. Der skal diskuteres om nogle priser skal 
sættes ned. Eller der skal lægges nogle penge i projekter. 
Restancer: der er nogle klubber der er bagud men der er rykket for dem. 
 

 Budget 2017 
Det nye struktur kan påvirke budgettet, så vi kigger på budgettet igen i december. 
Gennemgang af de små justeringer ift. det vi har talt om til FU-møde tidligere. 
CC kigger på feriepenge kontoen. 
Obs. Udgiftsposten er noget højere pga. den nye konto ”kredsholdslicens”. 
Forslag fra CC at man også kunne bruge nogle penge til ”opgradering” af Vol@ som kan 
gøre nogle opgaver hurtigere og nemmere. 
 

7 Forslag fra forbundet om en ny turneringsstruktur 

  
Mailen fra forbundet er sendt til bestyrelsen 11. oktober. 
Forbundet skal have høringssvar senest 4. november. 
Forslaget må ikke koste hold i kredsene (varianten med 10 hold i 1. division). Tobias forfatter svaret. 
 

8 BUSG 

 Vi skal komme med 2 forslag på klubber til ”Vild med volley” projektet. 
Bestyrelsens forslag sendes til Henning (CC).  
 

9 Næste møde 

 Er lagt i kalenderen: 17/12 ifm Final4 (Mie undersøger med café) 

10 Evt. 

 Opdatering af den nye hjemmeside. Mål er medio januar. 

11 Opgaver 

 Christina: 
Hvem fik dommerbøder sidste år? 
Liste med bøder til Tobias og Per. 
Liste med alle dommere til Villy. 
 
Mie: 
Spørge dommerne i VLI ifm. dommer-netværksmøderne 
Undersøge café på Frb. den 17/12. 

 
Venlig hilsen,  
Christina Cassone 
Kredssekretær 


