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BESTYRELSESMØDE 

21. november 2019 kl. 18.00 
Taastrup medborgerhus 
 
Deltagere: Per Hagbard, Tobias Harpsøe, Mie Holck, Ernst Knudsen, Villy Rosendahl-Kaa, Henning 

Gade og Christina Cassone (referent) 
Afbud:  Simon Øksnebjerg 
 

1 Protokol 

 i.a.b. 

2 Status og opdateringer fra udvalgene 

  
UU: havde møde 6/11 hvor Christina Juhl var gæst. UU har været bekymret over skolestævnerne 
idet NovoNordisk var stoppet som sponsor. De fortsætter dog i et mindre omfang et år mere (dvs. 
2020) Vi holder hinanden orienteret løbende om hvordan det ser ud ift. en ny sponsor. 
Vi havde også en snak om vores fælles projekt omkring kids træningsprogrammer. 
Vi lavede også en aftale om at bruge hinandens organisationer bedre. Vi aftalte at invitere Chrissie til 
1-2 møder om året så vi kunne styrke dialogen og samarbejdet. Generelt et meget positivt møde. 
 
Træningsprogrammer: Det har været en lang proces og med bekymringer om det blev til en succes. 
Vi har lige sendt det første program ud og der var allerede 150 der havde tilmeldt sig. Så det virker 
som om vi har ramt et behov. 
 
TU/DU: sidste møde 10/10. Vi fik vendt en del ideer, som bl.a. ”Årets dommer” i hver klub. Vi har 
også hold et lille mini-dommerkursus ifm en ligakamp i Gentofte. 
 
CC: meget travlt de sidste 3-4 uger og er lidt bagud med nogle opgaver, så der prioriteres ift. hvad 
der haster og er vigtigst. 
 

3 Samarbejde med DGI 

  
CC 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. 
CC har været til møde 13/11 og har refereret derfra. 
Det første vi kigger på, er Mix-turneringen for det er det der giver mest mening for os lige pt. Fyn og 
DGI har bl.a. en fælles Mix-turnering. 
Til næstemøde 6/1 laver vi et Danmarkskort så vi kan få et overblik ift. hvor vi har mix-turneringer og 
hvor vi evt. skal sætte fokus på. 
 

4 Regnskab/Budget 

  
Bestyrelsen har kigget på posterne i regnskabet 2019 og har justeret budget 2020 ift. 2019 
regnskabet og de tiltag vi skal have i 2020. 
Vi har også kigget på cash flowet nu vi har lånt en stor sum penge til forbundet. Det burde være ok 
og banken er også informeret. 
 

5 SVBK bestyrelse/formand 

  
Tobias stopper som formand i SVBK til næste rep.møde. Der er ingen i bestyrelsen der vil tage 
posten og derfor skal der findes udefra. 
Efter Jul skal det meldes offentligt ud at Tobias stopper. Derefter skal vi prikke til nogle personer og 
klubber om der nogen der kunne være interesserede i at være den nye formand. Følge op på det 
hver måned indtil rep.møde hvis ingen kandidater er. 
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6 Møde datoer 

  
29. januar kl 17.30 i Brøndby. 
 

7 Eventuelt 

  
Dommerområde 
I forbindelse med regnskabet og budgettet talte bestyrelsen om dommerområdet. 
Det ser ud til at vores Dommer+ projekt fungerer fint og der kommer efterhånende nogle flere 
dommere der melder sig på ”Tilkaldedommer ”-listen på hjemmesiden, som en del klubber har gavn 
af. 
Mie er blevet kontaktet har HP ifm. påsætningen af divisionsdommerne med en opfordring til klubben 
men også kredsen. Giv HP besked når der opstår ”uheldige” situationer ifm. dommerpåsætningen i 
divisionskampene. Det kan være at klubben har fundet dommere til de ”vakante dommere” men så 
finder man en dommer fra Fyn, eller man ikke ændre påsætningen ifm. kampflytninger, så det giver 
bedre mening i hallen. 
Mie prøver at formulere noget fra SVBK. 
 
Vi får generelt ros for vores indsats på dommerområdet som har givet flere uddannede dommere, og 
også nogle få ekstra divisionsdommere. 
 
Udvidet applikation til Vol@ 
HP har talt med Basket om en udvidede pakke til vol@. Der er nogle nye muligheder som er meget 
interessant for os, som f.eks. e-kampskema, e-holdsedler, klubberne kan taste holdkontakter ind så 
bl.a. kampflytningerne går direkte til holdet og ikke via en turneringsansvarlig først (vedkommende er 
også på). Vi har møde på mandag med basket hvor vi bliver klogere på systemet. 
 
Opdatering fra Mie 
Mie skal til at starte på arbejde igen efter barsel og er meget presset privat og i sin egen klub, VLI. 
Mie trækker sig lidt fra bestyrelsens opgaver. 
 
MUS-samtalen med Christina 
Mie har haft samtaler med CC omkring opgaverne. 
Mie og CC har fremlagt nogle af de vigtigste punkter overfor bestyrelsen. 
Ud fra dem er der bl.a. besluttet at finde kontorhjælp på ca. 3 timer om ugen til tjek af kampskemaer, 
hjælp til pakning af kidsstævner m.m. Vi har snakket om at spørge Simone som allerede har været i 
praktik siden april og kender opgaverne, samt har det fint med få timer. CC kontakter Simone. 
 

 
 
Venlig hilsen, 
 
Christina Cassone 
Kredssekretær 
 
 


