B&U styregruppemøde
DATO

5. november 2017

TIDSPUNKT

10.30 -14.00

STED

Comwell Korsør – Ørnumvej 6, 4220 Korsør

DELTAGERE

Jørgen Bentzen (JBZ), Thomas Bro-Rasmussen (TBR), Bjarke Huss (BHU), Lone Godballe (LAG),
Morten Refsgaard (MRE); Judith Parus (JPA)
Claus Bøllingtoft (CLB), Christina Attrup Juhl (CHR)

GÆSTER

Randi Fechtenburg (RFE)

AFBUD

Henning Gade (HGA), Lambert Dehlholm-Lambertsen (LDL), Birgitte Schwabe (BSC), Preben
Dahlgaard (PDA), Stine Gørtz (SGØ), Anders Nielsen (ANI)

REFERENT

Claus Bøllingtoft (CLB)

Referatudkast
1. Godkendelse af referat
• Opfølgning på punkter fra sidste møde.
Ref.
Referat er godkendt.
2. Godkendelse af dagsorden
Ref.
Godkendt.
3. Præsentation af medlemmer og velkomst til nye.
• Præsentation og forventningsafstemning
Bilag 1 medsendes
Ref.
JBZ bød velkommen, specielt til JPA fra Volleyball Sydjylland.
4. Økonomi
• VD Budget 2017-18 BUSG
Vi har vedhæftet budget for 2017, som kan danne udgangspunkt for drøftelse i BUSG, om man ønsker at pege
på særlige områder.
Der er indskrevet nye beløb, ved større kendte ændringer i resultat 2017 og budget 2018.
Bilag 2 medsendes.
Ref.
CLB gennemgik budget med ændringer.
BUSG påpeger, at der er brug for mindst 4 konsulenter til at hjælpe og vejlede klubber og fastholde aktiviteter i
forhold til strategiaftale. Ligeledes ønsker BUSG at der er tid og ressourcer til fortsættelse af aktiviteter som er
igangsat for projektpenge.
Der skal fortsat være fokus på fundraising, og BUSG støtter op om at der søges finansiering til aktiviteter.
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5. Tema– Netværk
Bestyrelsen ønsker, at BUSG drøfter mulighederne for netværk indenfor vores område.
• Hvad er ideen med netværk?
• Hvad er mulighederne/udfordringerne?
Ref.
LGA: Bliver det snakke-grupper i stedet for handlings-grupper?
TBR: Skal BUSG erstattes af landsdækkende netværk? Hvad er meningen med BUSG?
JBZ: Skal vi afholde et stor-netværksmøde i f.eks. januar, hvor man drøfter det (der er også diskussionen om
antal kredse).
LAG: Gerne landsdækkende møde om emner vedrørende Volleyball Danmarks fremtid.
BHU: Mener ikke BUSG kan undværes. Kredse er ikke svaret på problemerne, lad os undgå dobbeltarbejde.
Foreslår at BUSG opfordrer bestyrelsen til ikke at arbejde for oprettelse af kredse når de ikke vil have det.
JPA: Netværk i Sydjylland blev til på baggrund af at kredsen blev nedlagt.
LGA: Opfordrer til større møder om relevante emner.
JPA: En vigtig faktor er tiden/geografiske nærhed, om folk har tid til at mødes. BUSG skal sikre helheden.
TBR: BUSG som det er nu fungerer ikke.
MRE: Man kan kigge på indhold. Indkalde til emnebestemte møder, der er åbne for alle interesserede. F.eks.
halvårligt drøfte et bestemt emne: beach, kidsvolley, bedstevolley, klubudvikling mm.
Konklusion:
Netværk kan være af praktisk eller politisk karakter, lokalt og national.
BUSG holder møde i januar, hvor man inviterer en bredere kreds, til at diskutere netværk og udvikling i Volleyball
Danmark. (Kombineret med et ordinært BUSG møde.)
6. Status fra områder:
• Forbund orienterer skriftligt. Spørgsmål kan stilles til det skriftlige oplæg.
Bilag 3 medsendes.
Ref.
BUSG opfordrer DSG og administrationen til at gøre en stor indsats for at få nye (DT)dommere.
JPA opfordrer til at der fokuseres på overgang mellem Kidsvolley og ungdomsvolley, og overgangen mellem
ungdom og senior.
MRE opfordrer til centrale redskaber klubberne kan bruge til rekruttering mv.
Ungdomsturneringsgruppen fortsætter som arbejdsgruppe og tager beslutninger vedrørende
ungdomsreglementer, DM for ungdom mv.
• Bjarke + Anders + Anne Mette Lykkeberg (+ Jørgen)
7. BUSG møder 2017-2018
Ref.
Holdes i januar.
Der meldes en Doodle ud på den 13.-14.-27.-28. januar.
8. Eventuelt
Ref.
Intet at referere.
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