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Idrættens Hus, 15. november 2019 
 

 

BESTYRELSESMØDE 

25. september 2019 kl. 17.30 
Taastrup medborgerhus 
 
Deltagere: Per Hagbard, Tobias Harpsøe, Mie Holck, Simon Øksnebjerg, Villy Rosendahl-Kaa og 

Christina Cassone (referent) 
Afbud:  Ernst Knudsen, Henning Gade 
 

1 Volleyball Danmark 

 - Ekstraordinær rep.møde 1/10 
Ingen fra SVBK har desværre mulighed for at komme. 
CC sender en mail til forbundet om at vi desværre ikke kan deltage, men bakker op omkring 
formandskandidaten. Lægges også på hjemmesiden og Facebook. 

- Lån til forbundet 
Vi kigger på vilkårene til aftalen/kontrakten omkring lånet. 
Vi er i dialog med forbundet og vi har i bestyrelsen diskuteret omkring vilkårene hvis 
tilbagebetalingen bliver misligholdt. Kredsene kan tilbageholde gebyrer og licenser som vi 
bliver opkrævet, af forbundet indtil gælden er afviklet. F.eks. kredsholdslicenser, 
stævnegebyrer og husleje. 
Ingen krav om rente eller andre gebyrer. Det der lånes, er det beløb der tilbagebetales. 
 

2 Samarbejde med DGI 

 Christina er gået med en task force gruppe med DGI, forbundet og de andre kredse om at se 
mulighederne om et samarbejde på tværs af organisationerne i motionssegmentet. 
Christina tager til første møde og så ser vi hvad der skal gøre derfra også politisk. 

3 Regnskab/Budget 

 Christina gør opmærksom på at regnskabsmæssigt ift. egenkapitalen så er beløbet der lånes til 
forbundet fint, men vi skal bare være opmærksom på likviditeten da den svinger meget i løbet af en 
sæson. Vi skulle nødig stå i den situation hvor vi mangler penge overfor vores bank. 
Christina udarbejder et dokument hvor man se hvad likviditeten har været det sidste år. 
 

4 Møde datoer 

 Næste møder er aftalt som følgende: 
21. november kl. 18 i Taastrup 
29. januar kl 17.30 i Brøndby. 
 

5 SVBK bestyrelse/formand 

  
Tobias har været meget presset og det er sidste år som formand for SVBK. Bestyrelsen skal arbejde 
allerede nu på at finde en ny formand. 
Mie har påtaget sig opgaven om sparring og medarbejdersamtaler med Christina. 
 

 
 
Venlig hilsen, 
 
Christina Cassone 
Kredssekretær 
 


