Til
SVBK’s bestyrelse og udvalg

Sjællands Volleyball Kreds
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

Idrættens Hus, d. 29. september 2011
Referat fra SVBK’s FU-møde onsdag d. 28. september 2011
Deltagere: Broberg, Arne, Villy og Peter (referent)
1

Protokol
FU-møde 13. marts 2011 – intet

2

Orientering formand
Foreløbig 3 svar på spørgeskemaundersøgelsen.
Bl.a. et forslag om klubbeachturnering

3

Økonomi
Regnskab 2011 pr. 27/9-11 gennemgået
Regnskabet peger mod et underskud på 43.000 mod budgetteret 29.000.
De væsentligste afvigelser er:
Lavere indtægt på turneringsgebyrer bl.a. pga. regnefejl omkring antallet af DS-hold samt et færre
antal hold end antaget.
Manglende budgettering af feriepenge til personalet.
Overskridelse af dommertransporten.

4

Orientering sekretær
Trækning af hold. 5 hold trukket før sæsonstart
Deltager på KV61’s bestyrelsesmøde 5/10-11.
TC træningen ligger nu i Rødovrehallen. Vi spørger ind til strukturen m.m. på næste bestyrelsesmøde.
Broberg kontakter Simon.

5

Budget 2012
Udvalgenes forslag gennemgået. Budgettet viste et underskud på kr. 93.500. Da vores egenkapital
forventes at komme under kr. 300.000, mener FU ikke at vi kan tillade os at budgettere med et
underskud. Budgettal justeret på både indtægts- og udgiftssiden. Budgettet viser pt. et underskud på
kr. 8.000
Udvalgene kigger på FU’s forslag og ser om der kan justeres mere på de enkelte udvalg.
Forslagene til øgede indtægter diskuteres ligeledes i de enkelte udvalg.
Udvalgene vender tilbage til Bestyrelsen inden næste bestyrelsesmøde eller FU-mødet d. 23/11
For dommerkurser og alternative stævner vil udgifterne fremover blive konteret under henholdsvis DU
og TU.
Indtægterne vil derfor fremstå større end tidligere under indtægter, da disse tidligere har vist det
samlede provenu. Ligeledes vil disse to udvalgs udgiftsbudgetter virke større end tidligere, da
udgifterne tidligere er blevet omkonteret til den tilhørende indtægtskonto.
For Kids- og Teen-stævner er afgiften til DVBF konsekvensberegnet i forhold til det estimerede antal
hold under indtægter for disse to områder.
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Næste møde
Onsdag d. 23. november kl. 17.30

7

Evt.
APV – vi undersøger med DVBF og DIF

Referent
Peter

