Bestyrelsen
DATO

30. oktober 2017

TIDSPUNKT

Kl. 18.00 – 19.00

STED

Telefonmøde

DELTAGERE

Erik Jacobsen (EJA), Jørgen Bentzen (JBZ), Thomas Bro-Rasmussen (TBR), Morten
Refsgaard (MRE), Henrik Borring (HBO), Stine Gørtz (SGØ), Lone Godballe (LAG),
Leif Sonnesen (LSO), Lambert Dehlholm-Lambertsen (LDL)

GÆSTER
AFBUD
REFERENT

JBZ/EJA

Referat
Erik bød velkommen til mødet.
Dagsordenen tilføjes et orienteringspunkt fra BUSG.
1. Drøftelse af debatten på Facebook og aktion herpå
Herunder:
- Forslag om indkaldelse til netværksmøde
- Beredskab i forhold til opbakning af vores administration
Ref. EJA indledte med en opsamling og kommentering på sagen. TBR havde inden mødet
rundsendt en fil med den tilgængelige debat. EJA orienterede om, at VD´s bestyrelses besluttede
kommunikationspolitik på de sociale medier er, at bestyrelse og administration ikke kommenterer
indslag på de sociale medier. Facebook bruges som udadrettet kommunikationskanal.
Kommunikation til Volleyball Danmark sker via hjemmeside og nyhedsbreve.
Efter en drøftelse blev det konkluderet, at bestyrelsen ikke umiddelbart ønskede at ændre denne
praksis af ressourcemæssige grunde og fordi debatter ofte kører i lukkede eller delvis lukkede fora,
således at informationer ikke kommer ud til hele medlemsskaren.
Bestyrelsen bakker fuldt op om og udtrykte fuld tillid til VD’s administration og trænerstab, der
arbejder hårdt på til fuld tilfredshed at gennemføre de aktiviteter, som bestyrelsen beslutter og i
henhold til besluttede retningslinjer.
Bestyrelsen tilsluttede sig at TVD indkalder til netværksmøder omhandlende ”talentarbejde og
landsholdsarbejde”. Det blev besluttet, at EJA arbejder videre med planlægning af netværksmødet
sammen med TVD og administration.
EJA foreslog, at han drøfter med ledelsesgruppe og pressechef, hvorledes en generel
kommunikation om bestyrelsens opbakning til administration og trænerstab kan udformes og
udsendes via hjemmeside/nyhedsbrev. Efterfølgende udsendes forslaget til bestyrelsen. Det blev
besluttet, at EJA arbejder videre med sagen sammen med administration og pressechef.
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2. Repræsentantskabsmøde 2017
FU foreslår, at repræsentantskabsmøde holdes den 27. maj 2018 i Odense, og at bestyrelsesmøde
afholdes den 29. april 2018 i Idrættens Hus.
Ref. Det blev vedtaget at fastlægge de to møder som foreslået.
3. Eventuelt
JBZ informerede om, at der skal drøftes netværk på det kommende møde i BUSG søndag den 5.
november 2017.
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