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DAGSORDEN 
 

Sjællands Volleyball Kreds' ordinære repræsentantskabsmøde afholdes tirsdag d. 1. september 
2020, kl. 19.00 i Idrættens Hus (Mødelokale: Allan Simonsen), Brøndby Stadion 20, 2605 
Brøndby 
 

 

1. Valg af dirigent. 
 

2. Formanden aflægger beretning, herunder også for stående udvalg. 
 

3. Den økonomiansvarlige fremlægger det reviderede regnskab samt statusopgø-

relse pr. 31.12.2019 til godkendelse. 
   

4. Fastsættelse af kontingent (jvf. paragraf 3 i SVBK's love). 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 
 

5. Behandling af indkomne forslag. 

Ændring af SVBK vedtægter. 
 

6. Valg af formand og 3 bestyrelsesmedlemmer 

 

Formand Tobias Harpsøe På valg og ikke villig til genvalg 

 

Bestyrelsesmedlemmer for 2 år: 

Bestyrelsesmedlem Mie Holck På valg og villig til genvalg 

Bestyrelsesmedlem Villy Rosendahl-Kaa På valg og villig til genvalg 

Bestyrelsesmedlem Simon Øksnebjerg På valg og villig til genvalg 

 

Bestyrelsesmedlemmer for 1 år: 

Bestyrelsesmedlem Henning Gade Valgt i 2019 for 2 år – afgår uden for tur 

Bestyrelsesmedlem Ernst Knudsen Valgt i 2019 for 2 år 

Bestyrelsesmedlem Per Hagbard Hansen Valgt i 2019 for 2 år 
 
  

  Valg af:  

 

Turnerings- og Dommerudvalget 

 

Udvalgene har de sidste 2 sæsoner afholdt fælles møder. 

Udvalgene har bestået af: 
 

Ernst Knudsen TU-formand På valg og villig til genvalg 

Villy Rosendahl-Kaa DU-formand På valg og villig til genvalg 

Mie Holck  På valg og villig til genvalg 

Niels-Erik Broberg  På valg og villig til genvalg 

August Jelert Tilforordnet i foråret 2020 På valg og villig til at opstille 
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Ungdomsudvalget: 
 

Udvalget har bestået af: 

 

Simon Øksnebjerg UU-formand På valg og villig til genvalg 

Per Hansen  På valg og ikke villig til genvalg 

Elmer Petersen  På valg og ikke villig til genvalg 

Morten Løgager  På valg og villig til genvalg 

Bertram Rygaard-Rasmussen Tilforordnet i foråret 2020 På valg og villig til at opstille 

  

 

2 revisorer og revisorsuppleant: 
 

Rune Halskov Revisor På valg og ikke villig til genvalg 

Peder Toftgård Revisor På valg og villig til genvalg 

Steen Spangen Revisorsuppleant På valg og villig til genvalg 

 

    

7. Eventuelt. 
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Bestyrelsens beretning 
 
Skal SVBK nedlægges i 2021? 
 
Ja, det er en reel mulighed og desværre ikke en spøg, men det vender vi tilbage med senere i 
beretningen. 
 
2019 har været et år hvor bestyrelsen og udvalgene har ønsket at sætte nogle projekter i 
gang. Allerede i efteråret 2018 blev der talt om færdige træningsprogrammer som kunne være 
til hjælp og inspiration til nye såvel som erfarne kidstrænere. Det er et projekt som var inspire-
ret af fodboldverdenen og hvor vi fik både forbund og de andre kredse med på den. Randi 
Fechtenburg fra Volleyball Danmark og vores egen Christina Cassone har været primus motor 
på projektet som blev lanceret i efteråret 2019 – og sikke en succes det allerede var fra start 
af! Målet er at videreudvikle ideen hen ad vejen med flere øvelser, videoer, beachvolley og må-
ske også til de ældre spillere. Covid-19 satte lidt en bremse på projektet i foråret 2020, men 
ideerne og tankerne er der stadig og venter på at blive ført ud i livet så snart tingene har nor-
maliseret sig lidt igen. 
 
I denne sammenhæng vil vi gerne udtrykke vores glæde over at kunne samarbejde på sådan 
et projekt med både forbundet og de andre kredse. Det har generelt været en fornøjelse at 
kunne mærke en positiv ændring i form af mere åben dialog og involveringen mellem kredse 
og forbund. 
 
I efteråret 2019 valgte bestyrelsen at låne forbundet halvdelen af vores egenkapital for at 
dække deres underskud fra 2018. Økonomien har i mange år været et fokuspunkt på forbun-
dets rep.møder samt anledning til en del skepticisme. Vi føler dog at det sidste års tids åben-
hed og gennemsigtighed har givet en vis ro og tillid tilbage. Vi har som tidligere nævnt været 
glade for at blive involveret og hørt i forskellige sager og beslutninger, og ser frem til det fort-
sat gode samarbejde. En stor ros skal der også til forbundet for håndteringen og beslutnin-
gerne ifm. Covid-19 nedlukningen. Det var (og er stadig) noget som ingen af os havde prøvet 
at håndtere før, med beslutninger der skulle tages hurtigt og hvor mange andre slags hensyn 
skulle implementeres efterfølgende. Det har ikke været nemt, men det blev håndteret så godt 
som muligt i situationen. 
 
Og nu tilbage til det beretningen startede med: skal kredsen lukkes ned? 
Der er desværre en mulighed for det. 
Vi kan konstatere at selv i SVBK, som er landets største volleyballkreds og nok også den mest 
velfungerende, der kører det ikke som vi gerne kunne ønske os. 
Vi er kort sagt pressede på mangel på frivillige kræfter. 
 
Til repræsentantskabsmødet i 2019 ønskede vores formand, Tobias Harpsøe, at træde af som 
formand grundet bl.a. øget arbejdspres i egen klub og på sit civile arbejde. Der var desværre 
ikke nogen kandidater til formandsposten og derfor valgte Tobias at blive et år mere. 
 
Nu står vi i samme situation i år: vi mangler en formand til Danmarks største volleyballkreds og 
ingen har meldt sin kandidatur endnu. 
Derudover trækker Henning Gade sig som bestyrelsesmedlem, vi har 2 medlemmer af ung-
domsudvalget som ligeledes trækker sig og vi er blevet nødt til at samle dommer- og turne-
ringsudvalget for at have nok medlemmer til at kunne have nogle meningsfyldte møder. 
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Vi har derfor brug for hjælp fra jer, klubber, med at finde de rigtige personer til at løfte opga-
verne. Personer som brænder for volleyball og vil gerne sætte sit præg og udvikle sporten i et 
bredere perspektiv. 
Uden jeres hjælp kan en nedlæggelse af SVBK derfor være en realitet i nærmeste fremtid. 
 
Til sidst vil vi slutte af med en tak til udvalgene og vores kredssekretær, Christina, for at have 
holdt fanen højt endnu en sæson og for at kæmpe for de ting I tror på. 
 
 
 



 
SVBK’s repræsentantskabsmøde 2020  Side 6 af 13 

Turneringsudvalgets og Dommerudvalgets beretning 

 

Sæson 2019–2020 
 
TU og DU har i denne sæson bestået af følgende personer: Villy Rosendahl-Kaa, Mie Nonbo 
Holck, Niels-Erik Broberg og Ernst Knudsen. Dog fik udvalget et nyt medlem i foråret 2020: 
August Jelert. TU og DU har i 2 sæsoner holdt møder sammen. Det har vi gjort både fordi der 
var gengangere, men også for at få flere forskellige inputs. De frivillige hænger desværre ikke 
på træerne. Udover det har det været praktisk da nogle punkter overlapper eller kan have be-
tydning for det andet udvalg.  
 
Udvalgene har fungeret godt med mange gode diskussioner.  
Turneringsmæssigt har vi arbejdet med propositioner og turneringsstruktur. Det resulterede i at 
vi bl.a. valgte at lave et oprykningsspil efter endt turnering. Det kom vi desværre ikke til at spille 
pga. lukningen af landet i marts. Vi har dog valgt at forsøge os med det igen til den kommende 
sæson, men i en simplere udgave. Dette skyldes de skæve rækker som vi bliver nødt til at spille 
med i år (både i divisionerne og i kredsen) grundet den bratte afbrydelse af turneringen i foråret 
samt de antal hold der planlægges vi får ned fra divisionerne om et år. 
 
Vi har ligeledes igen diskuteret ungdomsspillere i seniorrækkerne. Vi valgte at fortsætte med en 
begrænsning af ungdomsspillere i kredspokalturneringen. Til den kommende sæson har TU – 
med bestyrelsens godkendelse - også valgt at sætte en nedre aldersgrænse for ungdomsspillere 
i kredsens seniorrækker. 
Tanken bag sidstnævnte beslutning er at give alle ligeværdige kampe både niveaumæssigt men 
også på aldersmæssigt niveau. TU’s indstilling er at ungdomsspillere har mange tilbud og opfor-
dre derfor ungdomsspillere generelt til at spille ungdomsturneringerne. 
 
Vi har igen valgt at have uændret turneringsgebyr næste sæson. 
 

Deltidsmedarbejder 
 
Vi har haft Simone Kit Jans ansat i nogle få timer om ugen fra januar og til nedlukningen i marts. 
Simone varetog primært gennemgangen af kampskemaerne. 
 

Turneringen 2019-2020 
Turneringen har i denne sæson haft følgende deltagelse af i alt 75 hold:  
 
På herresiden var der tilmeldt 27 hold (1 hold mindre end 2018/19). 
På damesiden var der tilmeldt 28 hold (2 hold færre end 2018/19). 
I Mix var der tilmeldt 20 hold (2 hold mere end 2018/19). 
 
Helårsturneringen gør det svært at implementere nye hold midt i sæsonen. Til gengæld har det 
bl.a. betydet bedre planlægning og derfor også færre kampflytninger. 
 
 

Ekstraordinær indplacering 
 
Fristen for at ansøge om ekstraordinær indplacering for sæsonen 2020/21 var 1. juni og vi mod-
tog ingen ansøgninger. 
 

Rækkevindere i sæson 2019/2020 
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Der har ikke været nogen rækkevindere i sæsonen 2019/20 grundet nedlukningen af landet pga. 
Covid-19 pandemien. 
Ingen af rækkerne havde matematiske vindere på daværende tidspunkt.  
 

Pokalturneringen 

Der har deltaget 6 herrehold, 6 damehold og 9 mixhold - en nedgang på 3 damehold i forhold til 
2018/19 sæson. Deltagelsen er gratis for hold i kredsturneringen. 

Desværre nåede vi heller ikke at finde pokalvindere grundet Covid-19. 

Alternative stævner 
 
Der har i sæson 2019/20 været afviklet 8 ud af de 11 planlagte stævner, de 7 i Sundbyhallerne 
og 1 i Gladsaxe, med deltagelse af i alt ca. 165 hold. Der har endda været venteliste på nogle af 
stævnerne. 
En speciel tak til Poul-Erik for det store arbejde han lægger i de alternative stævner. 
 

Dommerområdet 
Vi nåede desværre kun at afholde et Dommer+ temamøde i efteråret 2019. 
Vi er rigtig glade for at der fortsat er interesse for Dommer+ netværket og vi sender stadig 
goodiebags til de frivillige klubdommere der ønsker en.  
 
Også i denne sæson har kampskemaerne været gennemgået ekstra godt på dommerområdet og 
der er arbejdet på at oprette de aktive uddannede klubdommere i vores fælles database. 
Alt dette arbejde har resulteret i stadig mere og bedre fokus på dommerne, langt bedre udfyldte 
kampskemaer, samt igen rekordmange dommerkurser. Det er vigtigt at vi stadig ønsker at ud-
danne flere dommere, så vores kredskampe stadig bliver dømt på en tilfredsstillende måde. 
 

Næste sæson 
TU besluttede at give alle de hold der matematisk kunne have rykket op, muligheden for at rykke 
op. De hold der matematisk ikke kunne blive i rækken, rykkede ned. 
Derfor har det givet nogle anderledes fordelinger af holdene i rækkerne til næste sæson. Da op- 
og nedrykning til divisionerne også har været lidt anderledes, har nogle af rækkerne allerede nu 
justeret sig til det ”normale”. 
SVBK’s plan er at vi skal tilbage til det normale antal hold samt op- og nedrykningsreglerne 
allerede efter sæson 2020/21. 
 
I den kommende sæson skal vi også implementere et nyt system som vi håber, vil give klubberne 
et ekstra værktøj til at gøre planlægningen nemmere for turneringsledere, trænere og spillere. 
Systemet hedder MVP og er blevet brugt og udviklet i basket. Der har været brug for nogle 
småjusteringer i forhold til volleyball, men vi glæder os til at det for alvor kommer i brug. Der vil 
blive tilknyttet en app og mulighed for at bruge systemet til at føre elektronisk kampskema til 
kredskampene. 
 

Kontoret 
Til sidst en stor tak til Christina for hendes flid, kompetence, gå på mod og gode humør. Christina 
har igen i denne sæson ydet en formidabel indsats.  
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Ungdomsudvalgets beretning 
 
Vi har arbejde med følgende fokuspunkter: 
 

• Stævneplanlægning for året. 

• Udvikling af SM-turneringerne. 

• Udvikling af Grand Prix turneringen. 

• Justeringer af kidsregler og udvikling af kidsstævnerne. 

• Medlemstal. 

 
Medlemstal 
Efter et år med tilbagegang har tallene stabiliseret sig. I Kids (0-12) er tallet faldet med 7 med-
lemmer, mens Teen (13-18) viser en fremgang på 8 medlemmer. Der er dog ingen grund til at 
hvile på laurbærrene. Det er vigtigt, at vi alle arbejder for at få ungdomsrækkerne til at vokse. 
 

 Piger  
0-6 

Drenge  
0-6 

Piger  
7-12 

Drenge  
7-12 

Piger 
13-18 

Drenge 
13-18 

Total 

2019 46 80 527 407 765 461 2.286 

2018 59 49 560 399 751 467 2.285 

Forskel -13 31 -33 8 14 -6 1 

 
Kidsvolley 
Desværre har medlemsstabiliseringen i 2019 ikke medført en tilsvarende deltagelse i kidsstæv-
ner, hvor vi har oplevet tilbagegang på alle levels. Specielt de yngste har vist stor tilbagegang. 
 
Level 0 er altid en udfordrende gruppe at få til stævner. Nogle gange rammer vi nogle gode store 
årgange, men som regel holder vi en form for status quo på 7-10 hold pr. sæson. Det gør at vi 
som regel ikke kan afvikle selvstændige level 0 stævner og de må derfor spille med level 1’erne. 
Som noget nyt, har vi i den forløbne sæson prøvet at afvikle kidscamps, hvor vi har haft en 
”træning”, med en instruktør som styrede træningen, efterfulgt af spil med blandede hold. I den 
kommende sæson, vil vi udbyde en camp i efteråret og en i foråret. Resten af sæsonen vil bestå 
af ”normale” stævner. 
 
Level 3 er blevet det foretrukne level for kids, da det giver store muligheder for spillernes tekniske 
udvikling. Det er også her vi fortsat har flest deltagere til stævnerne. 
 
Teenvolley 
Vi har haft en lille fremgang i det forløbne år: fra 510 hold i 2018 til 590 2019. 
 
Teen 1 har haft en positiv udvikling over de sidste 4 sæsoner. Vi har i år prøvet at lægge teen 1 
stævnerne sammen med level 3 og det virker som om det har givet en god synergi. Succesen 
har været så stor, at vi er løbet ind i pladsproblemer, hvilket har medført, at vi har måttet skaffe 
en ekstra hal til flere af stævnerne. 
 
Antallet af Teen 2 DU14 er derimod mere eller mindre styrtdykket siden 2013. Vi håber at grun-
den er at spillerne hurtigere går over og spiller 6-mands volley. Antallet af Teen 2 HU14 hold er 
blevet mindre - dog ikke i samme omfang som i DU14-rækken. Både Teen 2 DU16 og HU16 har 
haft fremgang, i år er det især pigerne der står for den store fremgang, hvor det sidste år var 
drengene. 
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Grand Prix 
Vores GP-turnering har oplevet et kraftigt fald i antallet af deltagende hold, hvor vi er gået fra 
314 i 2018/2019 til 230 hold i 2019/2020 grundet aflysningen af 4 stævner i foråret 2020 (Co-
rona). 
 
Vores GP turnering har i sæsonen 2019/20 bestået af 13 runder, hvoraf 2 af runderne blev spillet 
i Skåne (1 i november 2019 og 1 i januar 2020). Samarbejdet med svenskerne er et tiltag, der 
startede efteråret 2018. Der er et besøg hos hinanden en gang pr. halvsæson. SVBK har sørget 
for gratis bus til besøget i Sverige, men desværre ser SVBK sig ikke i stand til at fortsætte denne 
ordning i sæsonen 2020/2021. 
 
Corona 
Desværre fik Corona-epidemien og den store nedlukning store konsekvenser. Den 12. marts blev 
Danmark lukket ned og som følge heraf, så vi os nødsaget til at aflyse resten af turneringen samt 
alle vores mesterskaber. 
 
SM turnering (aflyst) 
DU14: 9 hold (9 hold i 2019) 
DU16: 11 hold (10 hold i 2019) 
DU18: 7 hold (8 hold i 2019) 
HU14: 7 hold (7 hold i 2019)  
HU16: 7 hold (7 hold i 2019)  
HU18: 6 hold (6 hold i 2019) 
 
 
UU har bestået af Elmer Petersen, Morten Løgager, Per Hansen og Simon Øksnebjerg. Jeg vil 
gerne takke UU-medlemmerne og kredssekretær Christina Cassone for deres indsats igennem 
året. 
 
På ungdomsudvalgets vegne,  
 
Simon Øksnebjerg 
Formand for UU 
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 Regnskab 2019 

    
Resultat 

2019 
Budget 

2019 
Resultat 

2018  

Budget 
2020 

RESULTATOPGØRELSE 
             

  INDTÆGTER          
1002 Kontingenter -56.400,00 -53.000,00 -54.300,00  -55.000,00 
1101 Turneringsgebyrer -283.800,00 -300.000,00 -303.800,00  -290.000,00 
1102 Kredspokalturnering -1.000,00 -1.000,00 -2.000,00  -1.000,00 
1103 Alternative stævner -44.200,00 -35.000,00 -34.000,00  -45.000,00 
1104 Kredsholdslicenser -136.800,00 -140.000,00 -139.200,00  -140.000,00 
1131 Kampflytninger -7.000,00 -12.000,00 -13.800,00  -8.000,00 
1132 Protestgebyrer 0,00 0,00 -300,00  0,00 
1133 Bøder -11.600,00 -15.000,00 -12.200,00  -12.000,00 
1134 Dommerbøder -24.750,00 -20.000,00 -22.950,00  -20.000,00 
1201 SM kvalificerende turnering -48.000,00 -50.000,00 -51.750,00  -50.000,00 
1202 Kids stævner -73.560,00 -90.000,00 -91.350,00  -75.000,00 
1203 Teen stævner -46.200,00 -42.000,00 -40.800,00  -45.000,00 
1204 Grand Prix turnering -73.900,00 -60.000,00 -63.350,00  -70.000,00 
1401 Dommerkurser 0,00 0,00 0,00  0,00 
1801 Renteindtægter -67,37 -1.000,00 -293,42  -100,00 
1802 Rykkergebyrer 0,00 -1.000,00 0,00  -200,00 
1901 Diverse indtægter 0,00 0,00 0,00  0,00 
1902 Ekstraordinære indtægter 0,00 0,00 0,00  0,00 

  INDTÆGTER I ALT -807.277,37 -820.000,00 -830.093,42  -811.300,00 
             

  UDGIFTER          
             

  KONTORET          
2101 Møder 1.327,10 1.500,00 869,30  1.500,00 
2102 Kørsel 1.254,12 2.000,00 3.787,77  2.000,00 
2103 Telefon 4.152,00 6.000,00 5.737,73  5.000,00 
2104 Materialer 2.000,00 2.000,00 2.000,00  2.000,00 
2107 Husleje 19.000,00 19.000,00 18.928,00  19.000,00 
2108 IT 10.882,07 10.000,00 8.755,46  10.000,00 
2111 Porto 569,00 1.000,00 1.318,00  1.000,00 
2112 Kontorartikler 595,00 500,00 53,90  500,00 
2113 Kopier 0,00 0,00 0,00  0,00 
2115 Gebyrer 402,00 0,00 22,00  0,00 
2116 Renteudgifter 0,00 0,00 0,00  0,00 
2117 Kurser for personalet 0,00 1.000,00 0,00  1.000,00 
2131 Løn, kredssekretær 410.344,44 410.000,00 410.342,76  410.000,00 
2133 Løn, ekstraordinært 0,00 0,00 40.757,40  12.000,00 
2140 Feriepenge 0,00 0,00 5.029,17  1.400,00 

  KONTORET I ALT 450.525,73 453.000,00 497.601,49  465.400,00 
       

  BESTYRELSEN          
2201 Møder 5.679,30 8.000,00 3.816,00  6.000,00 
2202 Kørsel 784,08 3.000,00 1.000,27  1.500,00 
2205 Lederpleje 7.799,00 10.000,00 14.319,00  10.000,00 
2207 Visionsseminar 0,00 0,00 834,00  0,00 
2208 Diverse projekter 66.710,00 100.000,00 5.002,06  60.000,00 
  Træningsprogrammer 10.000,00         
  Bus til Sverige 56.710,00         
2209 Coaches Clinic refusion 0,00 0,00 34.250,00  0,00 
2290 Diverse 0,00 1.000,00 0,00  1.000,00 

  BESTYRELSEN I ALT 80.972,38 122.000,00 59.221,33  78.500,00 
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  TURNERINGSUDVALGET          
2301 Møder 3.202,00 2.000,00 2.483,00  3.000,00 
2302 Kørsel 89,10 1.000,00 106,82  500,00 
2305 Præmier 9.756,79 9.000,00 9.255,83  9.000,00 
2307 Kredspokal 6.406,50 9.000,00 4.729,85  7.000,00 
2308 Alt. stævner, afgift Volleyball Danmark 13.260,00 10.000,00 10.200,00  13.500,00 
2309 Alternative stævner, præmier 16.575,00 15.000,00 12.750,00  16.000,00 
2310 Kredsholdslicens, Volleyball Danmark 136.800,00 140.000,00 139.200,00  140.000,00 
2330 Bornholmsfond 5.434,00 13.600,00 20.594,00  3.000,00 
2340 Kurser/Camps 0,00 3.000,00 1.329,80  1.000,00 
2390 Diverse 0,00 500,00 0,00  500,00 

  TURNERINGSUDVALGET I ALT 191.523,39 203.100,00 200.649,30  193.500,00 
             

  DOMMERUDVALGET          
2401 Møder 3.202,00 4.000,00 1.498,00  3.000,00 
2402 Kørsel 89,10 2.000,00 111,16  500,00 
2404 Kurser 0,00 8.000,00 4.325,74  2.000,00 
2406 Dommerpleje 7.179,88 5.000,00 1.575,90  7.000,00 
2441 Dommertransport 2.476,19 5.000,00 4.105,88  4.000,00 
2490 Diverse 500,00 0,00 150,00  0,00 

  DOMMERUDVALGET I ALT 13.447,17 24.000,00 11.766,68  16.500,00 
             

  UNGDOMSUDVALGET          

  Administration          
2601 Møder 2.222,00 4.000,00 4.160,00  3.000,00 
2602 Kørsel 1.106,82 1.000,00 675,12  1.500,00 

  Administration i alt 3.328,82 5.000,00 4.835,12  4.500,00 
             

  Kidsvolley          
2611 Turneringer/stævner 1.059,40 0,00 0,00  2.000,00 
2612 Præmier 7.614,01 12.000,00 12.327,58  8.000,00 
2613 Afgift Volleyball Danmark 14.790,00 18.000,00 18.270,00  15.000,00 

  Kidsvolley i alt 23.463,41 30.000,00 30.597,58  25.000,00 
             

  Teenvolley          
2622 Præmier 1.950,78 8.000,00 8.009,56  5.000,00 
2623 Afgift Volleyball Danmark 9.330,00 8.500,00 8.190,00  9.000,00 

  Teenvolley i alt 11.280,78 16.500,00 16.199,56  14.000,00 
             

  Grand Prix          
2631 Turneringer/stævner 0,00 0,00 30.080,00  0,00 
2632 Præmier 2.489,60 7.000,00 4.282,41  0,00 

  Grand Prix i alt 2.489,60 7.000,00 34.362,41  0,00 
             

  SM kval. turnering          

2642 Præmier 6.752,70 9.000,00 6.478,01  7.000,00 

  SM kval. turnering i alt 6.752,70 9.000,00 6.478,01  7.000,00 

  UNGDOMUDVALGET I ALT 47.315,31 67.500,00 92.472,68  50.500,00 
             

  REPRÆSENTATION          
3001 SVBK rep.-møde 8.353,32 6.000,00 8.635,00  8.000,00 
3002 DVBF rep.-møde 1.223,64 1.500,00 970,49  1.500,00 
3004 Anden mødeaktivitet 1.171,00 0,00 0,00  0,00 
3005 Lederpriser 2.407,02 4.000,00 4.063,85  4.000,00 
3090 Diverse 1.647,90 500,00 588,00  500,00 

  REPRÆSENTATION I ALT 14.802,88 12.000,00 14.257,34  14.000,00 
             

  UDGIFTER I ALT 798.586,86 881.600,00 875.968,82  818.400,00 

  RESULTAT 8.690,51 -61.600,00 -45.875,40  -7.100,00 
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BALANCE         

          

  AKTIVER       
          
  TILGODEHAVENDER       
6201 Debitorer 14.825,00  13.176,25  
6202 Klubber 128.620,00  159.500,00  
6203 Periodeafgrænsningsposter -2.848,00  9.623,17  
6204 Volleyball Danmark (lån) 275.000,00     
  TILGODEHAVENDER I ALT 415.597,00  163,053,08  
          
  LIKVIDE BEHOLDNINGER       
6301 Bank: FormueFlex Foreningskonto 10.127,27  10.127,27  
6302 Bank: Foreningskonto 213.838,59  482.266,32  
  LIKVIDE BEHOLDNINGER I ALT 223.965,86  492.393,59  
  AKTIVER I ALT 639.562,86  655.446,67  
          

  PASSIVER       
          
  EGENKAPITAL       
7102 Egenkapitalkonto primo -550.050,40  595.925,80  
7103 Årets resultat -8.690,51  -45.875,40  
  EGENKAPITAL I ALT -558.740,91  -550.050,40  
          
  SKYLDIGE OMKOSTNINGER       
7201 Kreditorer -316,00  30.396,00  
7202 Volleyball Danmark -18.897,50  8.860,16  
7203 Kreditorer, andre -4.172,45  -8.704,11  
7204 Hensat feriepengeforpligtelse -57.436,00  -57.436,00  
  SKYLDIGE OMKOSTNINGER I ALT -80.821,95  105.396,27  
  PASSIVER I ALT -639.562,86  -655.446,67  

      

      

 Noter     

 
     

 Revisorerne havde ikke yderligere påtegninger til regnskabet.  

 
     

 

  
Greve, 2/4 - 2020     

 

     

 

 

    

 Per Hagbard     

 

 

Økonomiansvarlig 
 

  
 
 

  

 

 

 

 

  

          

 Rune Halskov  Peder Toftgård 

 Revisor  Revisor   
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Forslag til ændringer af SVBK vedtægter 
 
 

SVBK’s bestyrelsen forslår at ændre antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 6 til 4-6 samt mind-
ste antal årlige møder fra 6 til 4. 
Derfor forslås der at følgende ændres: 
 
Ved §5 under dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde: 
 
6. Valg af formand og 2-3 bestyrelsesmedlemmer 
 
 

Ved §6: 
 
Bestyrelsen består af formanden og 4-6 bestyrelsesmedlemmer, som vælges på det ordinære 
repræsentantskabsmøde.   
Formanden vælges for 1 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, 
således at der på lige årstal er 2-3, og på ulige årstal 2-3 medlemmer på valg.   
 
[…] 

 
Bestyrelsesmøder skal holdes mindst 4 gange årligt.  
 
 
SVBK’s nuværende love og vedtægter kan downloades her:  
https://svbk.dk/images/dokumenter/SVBK_love.pdf  

https://svbk.dk/images/dokumenter/SVBK_love.pdf

