
 
 
 

  
Idrættens Hus, d. 24. januar 2012 

 
 
Referat DU-møde tirsdag d. 18. januar 2012 i Idrættens Hus 
 
Deltagere: Tina, Rebecca, Sten, Arne og Peter (referent) 
Afbud: Bodil 
 
1. Protokol 
 DU-møde d. 7. december - intet 

 
2. Orientering 
 Budget 2012 vedtaget på bestyrelsesmødet mandag d. 23/1, 

Repræsentantskabsmøde tirsdag d. 24/4. Sten fortsætter ikke i bestyrelsen. 
Bodil ønsker at udtræde af DU pga. manglende tid 
Medlemmerne bedes overveje både bestyrelseskandidatur og fortsat deltagelse i DU og meddele dette til 
Peter 
Kontoret flytter til stueetagen primo marts 
 

3. Påsætning 
 Politik om hvilke kampe vi vil prioritere, klubbers egenbetaling m.m. 

Peter har lavet omkostningsskema, så vi nemmere kan styre budgettet. 
Statens laveste takst er steget til 2,10 kr./km 
Emner der indgår i overvejelserne: 

• Billigste dommer (kortest afstand) – hvis flere dommere ønsker kampene 

• 2 kampe sammen – ”mere for pengene” 

• Klubønsker – klubber med mange ønsker (evt. selvbetaling af dommerens transport fra klubben) 

• Det sportslige niveau i kampene 

• Udvikling af projektdommerne 

• Dommernes ønsker 

• 2 dommere på samme kamp 

• De ”dyre” kampe 
 
Emnerne er ikke prioriteret men indgår i en samlet vurdering når der påsættes. 
Vi påsætter for 40 % (kr. 8000,-) af budgettet til projektdommerkørslen i foråret og 40 % i efteråret. 
De sidste 20 % bruges til øvrige kampe (primært topkampe, som SVBK ønsker dømt mod afslutning af 
sæsonen). 
Ved efterfølgende ønsker fra klubberne må klubben evt. selv betale kørslen, hvis vi ikke har penge på 
budgettet. 
 

4. Dommerseminar 
 Hvordan ser klubberne dommerprojektet og svarer vores idéer til klubbernes forventninger 

Hvordan får vi markedsført dommerprojektet og intentionerne med det overfor klubberne. 
Det videre arbejde med dommerseminaret bliver at prioritere målsætningerne og lave handleplaner for 
dem vi vælger ud. Herefter sender vi det til Broberg. 
Vi afventer klubundersøgelsen for at se hvad klubberne har svaret. 
 

5. Næste møde 
 Onsdag d. 14. marts kl. 17 hos Tina 

 
6. Evt. 
 Flemming Buur vil gerne være tilkaldedommer. Sten sender mailadresse til Peter 

Initialer for projektdommere fjernes på hjemmesiden, da de ikke har nogen funktion 

 
referent 
Peter 

Sjællands Volleyball Kreds 

Idrættens Hus 

Brøndby Stadion20 

2605 Brøndby 

Til SVBK’s 
Bestyrelse, udvalg og projektdommere 
 


