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Referat 

 

Uden for dagsorden  

Thomas Bro-Rasmussen: Har valgt ikke at stille op som formand. Bestyrelsen har et fælles ansvar for 

situationen og mistilliden er fuldt forståeligt. Træder tilbage for nuværende periode, men stiller op til valg 

for en ny periode.  

 

1. Valg af dirigent  

Bestyrelsen indstiller Birte Rasmussen. Der er ingen andre forslag, og Birte vælges enstemmigt.  

Dirigenten fastslår at repræsentantskabsmødet er indkaldt i overensstemmelse med reglerne i 

vedtægterne.  

 

2. Godkendelse af formandens beretning 

v. Erik Jacobsen:  

Volleyball Danmarks samarbejde med DGI 

• Dialog om samarbejdet mellem DGI og Volleyball Danmark med formålet at skabe en stærkere 

volleyball kultur udmøntes i tre fælles aktiviteter:  

o Bedstevolley: Konceptet bruges i dag i 28 klubber under volleyball Danmark med i alt ca.  

800 deltagere. Navnet bedste-volley er ikke favoritnavnet hos deltageren – derfor sker der 

et navneskifte til ”senior + volleyball”. DGI og VD udarbejder en fælles handlingsplan, som 

skal være klar senest i oktober 2019. Udgangspunktet er 238 senior idrætsforeninger hos 

DGI. Randi Fechtenburg, VD bliver sammen med Karsten Strandridder fra DGI, tovholdere i 

projektet. Aftalen om Senior+ Volley løber foreløbig frem til juni 2021, hvor projektet 

evalueres 

o Kurser/uddannelser: Fælles markedsføring af kurser starter nu, så de planlagte kurser i 

september 2019 udbydes i fællesskab. Indholdet af kurserne koordineres af en fælles faglig 

gruppe, hvor Mats Bjørkmann og konsulent Sara Jensen fra VD og Michael Hansen fra DGI 

er medlemmer. Også denne aftale om kurser løber foreløbig 2 år frem til juni 2021, hvor 

samarbejdet evalueres.  

o Turneringsudvikling for motionsvolley: Der er indtil videre besluttet at nedsætte en fælles 

task force med et kommissorium som lyder: ”Task force stævne- og turneringsaktivitet for 

motionsvolleyball i Danmark”. Det har til formål at understøtte Volleyball Danmark og DGI 

Volleyball i et udbud af stævne- og turneringsaktivitet på motionsområdet der dækker 

(næsten) alle medlemsforeningers behov, der samtidig kan formidles overskueligt på en 

fælles kommunikations-/markedsførings platform. Formålet er parallelt med ovennævnte 

at tilskynde til samarbejder på lokalt og regionalt plan mellem såvel nye som eksisterende 

udbydere af stævne- og turneringsaktivitet, hvor det skønnes at kunne styrke 

aktivitetsomfanget og/eller kvaliteten af stævne-/turneringsaktiviteten.” Hans Rasmusen 

fra DGI bliver tovholder for denne Task force, der skal nedsættes i september 2019. VD og 



2 
 

DGI stiller hver med 2-3 personer til denne Task force med personer, der har erfaringer 

med stævner/turneringer fra DGI og VD’s kredse. 

• Hvordan Bevæg dig for livet skal fortsættes: Det blev også drøftet på mødet med DGI den 23.maj. 

Der er enighed om, at projektet giver stor værdi og derfor bør det fortsætte ud over 2019 – men 

det vil kræve, at der skal findes ekstern finansiering via fonde eller lignende for 2020 på et samlet 

beløb på 500.000 kr. Projektets styregruppe har møde den 3. september, hvor begge 

organisationer skal tilkendegive, om der er sandsynlighed for, at der kan findes en finansiering på 

250.000 kr. fra begge parter i 2020 

 

Reorganisering af VD administration:  

• Bestyrelsen har i løbet af foråret arbejdet med en fokusering på de aktiviteter, der giver mest 
udbytte og effekt for volleyball og beachvolleyball i Danmark. Som en naturlig forlængelse skal 
organisationsstrukturen for VD’s administration og ledelsen af VD’s administration også tilpasses. 
Dette arbejde er sat i gang og færdiggøres af den nyvalgte bestyrelse. 

• Der vil ikke længere være en eliteafdeling og en bredde- og udviklingsafdeling – men en fælles 
sportsafdeling, hvor alle volleyball og beachvolleyball aktiviteter drives, således at ressourcerne 
hele tiden kan optimeres og afsættes løbende til de aktiviteter, som Volleyball Danmark har 
besluttet at gennemføre. 

• Der vil blive oprettet en Kommunikations- og marketingsafdeling, hvor i en kommende direktør 
formentlig vil indgå. 

• Og der vil blive en administration bestående af en enkelt mand, der skal tage sig af rent 
administrative opgaver. 

 
Økonomiske situation:  

• Mislykket opretning af egenkapitalen – ikke forventet underskud i 2018.  

• Da budgettet for 2018 skulle lægges var udgangspunktet for VD’s bestyrelse en indtægtsnedgang 
på ca. 600.000 kr. på grund af omlægningen af VD’s DIF-tilskud. 

• Bestyrelsen erkendte også på daværende tidspunkt, at der skulle anvendes en ny metode til at 
oparbejde en passende egenkapital. Derfor besluttede bestyrelsen, at der i 2018 budgettet skulle 
sikres et betragteligt overskud for at genoprette egenkapitalen. Formålet hermed var at have 
kapital i ryggen til at igangsætte nye bæredygtige aktiviteter, når muligheden herfor måtte opstå, 
og at forbedre den løbende likviditet. Besparelserne i 2018 anså bestyrelsen på daværende 
tidspunkt som en engangsforeteelse, idet bestyrelsen forventede, at investeringer i udviklingstiltag 
og i den internationale deltagelse kunne reetableres allerede i 2019. 

• Vi har forsøgt i det skriftlige materiale at beskrive meget detaljeret hvad der er sket og hvorfor det 
er sket. Desværre er det ikke lykkedes at etablere en positiv egenkapital i løbet af 2018 og 
regnskabet kommer ud med et underskud på små 1,3 mio. kr. og desværre bliver det først oplyst 
for forretningsudvalget og bestyrelsen i begyndelsen af marts 2019.  

• Bestyrelsen erkender naturligvis, at det er yderst kritisabelt. Bestyrelsen påtager sig selvfølgelig det 
fulde politiske ansvar og bestyrelsen er naturligvis ekstremt ked af udviklingen. Desværre kan vi 
ikke skrue tiden tilbage og lave om på historien. Der er ingen grund til at løbe på talerstolen for at 
forklare om bestyrelsens ansvar. Det ansvar har bestyrelsen erkendt.  

• Bestyrelsen har desværre ikke haft nogen mulighed for at korrigere budgettet i løbet af 2018, da 
udmeldingen fra VDs økonomiske administration fra sommeren 2018 og frem til årets udgang var, 
at det forventede overskud i 2018 blev vurderet til at blive ca. 400.000 kr. Denne vurdering blev 
fastholdt af den økonomiske administration så sent som på forretningsudvalgets møde i februar 
2019. 
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• Den detaljerede gennemgang af regnskabet og forklaringer på, hvad der bidrager til underskuddet 
på de 1,3 mio. kr. er beskrevet detaljeret i den økonomiske beretning i 
repræsentantskabsmaterialet, så det uddybes ikke yderligere. Tallene vil blive gennemgået under 
dagsordenens punkt 3, hvor der vil blive mulighed for få tingene uddybet.  

• Det har vist sig, at grundene til den fejlagtige vurdering var forsinkelse i den almindelige bogføring, 
mangelfuld og eller ingen detaljeret budgetopfølgning i VD’s økonomiske administration, fejl i 
periodiseringer, regnefejl i budgettet og manglende indtægter på forskellige områder  

• I begyndelsen af 2019 besluttede VD’s forretningsudvalg at overflytte bogføring og 
regnskabsudarbejdelse til Idrættens Kompetence Center (IKC), som er en afdeling under Danmarks 
Idrætsforbund, der oprindelig blev oprettet for at udføre sekretariatsopgaver for små og mindre 
specialforbund. IKC har nu så mange ressourcer, at man også udfører specifikke opgaver for større 
specialforbund. Denne beslutning blev truffet baseret på en fremtidig besparelse ved at flytte 
regnskabsdelen til IKC. Denne beslutning blev altså truffet, før forretningsudvalget vidste, at 
regnskab 2018 ville fremvise et stort underskud. IKC fandt så i forbindelse med overdragelsen af 
regnskabet fra VD’s administration fejl i forbindelse med afslutningen af regnskab 2017, som ville 
påvirke resultatet for 2018. – altså de omtalte periodiseringsfejl. 

• Der er ingen tvivl om, at det var og er en rigtig beslutning at overlade vores bogførings-og 
regnskabsfunktion til IKC, som vil understøtte VD’s løbende økonomistyring. Bogføringen vil være 
up to date, der vil løbende blive holdt øje med udgifter i forhold til likviditetsbudgettet. IKC vil også 
lave årsregnskabet, balance med videre.  

• Der skal udformes præcise procedurer for de løbende budgetkontroller. Da bogføringen fremover 
vil være up-to-date vil der løbende kunne udtrækkes aktuelle data til brug for budgetkontroller. Det 
vil være naturligt, at den nye bestyrelse beslutter de endelige procedurer for den kommende 
løbende budgetopfølgning. 

• Som nævnt i den skriftlige beretning har DIF indvilget i at hjælpe VD igennem 
genopretningsperioden via et likviditetslån til VD under nogle bestemte vilkår. 

• Jeg vil nu tillade mig at henvise til den udsendte redegørelse vedrørende genopretning af Volleyball 
Danmarks økonomi, som blev lagt op på hjemmesiden den 27. maj.  

 

Redegørelse for genopretning 

• Formandens beretning redegør for status for genopretningsplanerne for Volleyball Danmarks 

økonomi på tidspunktet for udsendelsen af materialet til repræsentantskabet og det blev også 

oplyst, at VD’s bestyrelse forventede at kunne udsende en redegørelse til repræsentantskabet i 

ugen op til repræsentantskabsmødet. Denne redegørelse forligger her og vil blive behandlet på 

repræsentantskabsmødet under formandens beretning.  

• Volleyball Danmarks bestyrelse har revideret budgettet for 2019 med fokus på konservative 

estimater på indtægtssiden og nedskrivning af udgiftsposter, hvor det har været muligt. Det 

reviderede budget forudsiger et driftsoverskud i 2019 på 400.000 kr. 

• Den nuværende bestyrelse har også opstillet et sparekatalog for driftsåret 2020 og forudsat at 

driftsoverskuddet i 2020 skal være mindst 1.5 mio. kr. 

• De forudsatte overskud i 2019 og 2020 på i alt 1.9 mio. kr. har indgået i de drøftelser, som den 

nuværende bestyrelse har haft med Danmarks Idrætsforbund og vores 3 kredse. Det er 

forventningen fra Danmarks Idrætsforbund, at Volleyball Danmarks medlemmer også bidrager til 

genopretningen af økonomien. 

• På et møde med kredsene var anbefalingen fra kredsene, at forhøjelsen af klubbetalte takster med 

stor sandsynlighed ville betyde tab af både klubber og medlemmer. Derfor har VDs bestyrelse 

undersøgt andre muligheder for bidrag fra Volleyball Danmark til genopretningen og på mødet med 
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kredsene blev det derfor også drøftet, om kredsene ville understøtte VD’s likviditetsbehov med et 

lån svarende til halvdelen af kredsenes egenkapital – ca. 600.000 kr. og med tilbagebetaling tidligst 

i 2021-2022. Kredsrepræsentanterne fandt forslaget som en acceptabel måde at hjælpe på og har 

taget forslaget under behandling i de respektive kredsbestyrelser. 

• Det vil blive den nyvalgte bestyrelse, der skal aftale den endelige løsning vedrørende likviditetslån 

til VD fra Danmarks Idrætsforbund og kredsene. Den nuværende bestyrelse vil gerne takke 

Danmarks Idrætsforbund og kredsene for opbakningen. Det vil også være den nyvalgte bestyrelse, 

der skal vedtage det endelige budget for 2020 og årene fremover. 

• Den nuværende bestyrelse har opstillet følgende sparekatalog for 2020 0g 2021: 

Aktivitet  2020 2021 

Afvikling 4 fen City Beach Grand Slam Indtægt 50.000 50.000 

Afholdelse af Coaches Clinic Indtægt 70.000 0 

Final 4 og Award nedskaleres Besparelse 50.000 50.000 

Støtte til deltagelse i CEV Cup turneringer udfases Besparelse 200.000 200.000 

HA deltager ikke i European League Besparelse 400.000 400.000 

Yngste landshold deltager ikke i EM kval Besparelse 90.000 90.000 

Omkostninger til streaming halveres Besparelse 400.000 400.000 

Lønreguleringspulje reduceres Besparelse 140.000 100.000 

Effekt af omlægning af regnskabsfunktion til IKC Besparelse 200.000 200.000 

Udsættelse af ansættelse af ny direktør Besparelse 600.000 0 

Skoleturneringer – Novo Nordisk ophører Indtægtsnedgang -500.000 -500.000 

Sven Brix arbejder fuld til hos VD Udgift -200.000 -200.000 

Målsætning   1.500.000 Besluttes 
senere  

 

• Den nyvalgte bestyrelse skal beslutte det endelige budget for 2020 og efterfølgende år og som 

nævnt afklare likviditetssituationen for VD sammen med Danmarks Idrætsforbund og kredsene. 

• Det er således den nye bestyrelse, som får ansvaret for at foretage de prioriteringer af aktiviteter, 

der skal resultere i et budgetoverskud i 2020 på 1.5 mio. kr., da der vil kunne ændres på de enkelte 

aktiviteter/besparelser i sparekataloget. Den nuværende bestyrelse mener, at et driftsoverskud i 

2020 på 1,5 mio. kr. både tager hensyn til den nødvendige genopretning af VD’s økonomi og til 

opretholdelse af VD’s funktioner og aktiviteter på et fornuftigt niveau. 

• I forlængelse af ovenstående redegørelse trækker VD’s bestyrelsen punkt 4b på 

repræsentantskabsmødets dagsorden, da der ikke er behov for repræsentantskabets vedtagelse af 

særlige forslag i forbindelse med den økonomiske genopretning.  

 

Afsluttende bemærkninger 

• Der rettes tak på bestyrelsens vegne en stor og varm tak til alle vores samarbejdspartnere. Tak til 
partnere, sponsorer, fonde, kommuner og idrætslige samarbejdspartnere for opbakningen til 
volleyballsporten i Danmark. 

• Den frivillige indsats betyder alt for volleyball i Danmark. På bestyrelsens rettes en stor tak til alle 
frivillige i klubber, kredse og i forbundets organisation for jeres store og engagerede indsats for 
volleyball.  

• Der rettes også tak til Volleyball Danmarks administration 
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Spørgsmål eller bemærkninger:  

Erik Kreutzfeldt, Ikast KFUM: Frygteligt situation, vil gerne have et par spørgsmål belyst. Hvordan har man 

undgået at kassen er gået tom likviditetsmæssigt? Hvilke vilkår har DIF sat for genopretningsplanen? 

Erik Jacobsen: Ift. DIF. DIF har opfattelsen at genopretningen skal foregå hurtigt, men uden at miste 

medlemmer. DIF ønsker at medlemmerne skal bidrage til genopretningen, men VD er af den opfattelse, at 

der ikke skal skrues mere på medlemstakster. Derfor kom forslaget med likviditetslån fra kredsene, som 

ville afhjælpe situationen således at det kan undgås at lave takststigninger. Ift. likviditet så svinger den 

meget i perioder, derfor har det ikke været synligt på likviditeten. Der er i februar blevet bedt om et 

forskud fra DIF’s kvartalsvise udbetalinger.  

Erik Graversen, IF Bacchus: Styrke samarbejdet med DGI med forskellige kraftcentre i beachvolley. 

Beachvolley startede for ca. 25 år siden og der kan udvikles mere. Få skabt mere udvikling omkring 2 

personers mix beachvolley. Angående bestyrelse, opfordres der til at flere kvinder stiller op.  

Erik Jacobsen: I samarbejdet med DGI omkring motionsvolley vil man sikkert indtænke beachvolley.  

Erik Jacobsen: Ingen workshop på programmet, der har været forslag fra Fyns kreds om 

sammenhængskraften i Volleyball Danmark. Men bestyrelsen synes det er vigtigt at tage dette møde op 

separat.  

Tobias Harpsøe, Taastrup IK, formand SVBK: SVBK glade for dialog med VD. SVBK vil gerne vise at de tager 

problemet alvorligt og at de støtter op. Ros til bestyrelsen og FU for initiativ.  

Jørgen Donslund, MJVBK: Krisen kan potentielt være positiv. Den kan føre til nedskæringer i forbundet der i 

sidste ende kan skrue priserne til klubber og spillere ned.  

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.  

 

 
3. Fremlæggelse af den reviderede resultatopgørelse samt status pr. 31. december 2018 til 

godkendelse 

Gennemgang ved Leif Sonnesen, Økonomiansvarlig 

• Forskellige områder har udløst et stort underskud.  

• Indkomst fra FIVB development center kom ikke 

• Licenser og kontingenter var for optimistiske  

• Gået over budget på forskellige poster 

• Budget er blevet gennemgået i dybden, hvilket også har gjort at flere områder er blevet justeret til 

større udgifter 

• Samlet set giver det et underskud på 1,3 millioner kr. 

Jørgen Donslund, MVBK: Hvor stor en del er periodeomkostninger?  

Leif Sonnesen: ca. 800.000 kr.  
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Christian Pedersen, økonomiansvarlig DIF: Konstaterer at vi arbejder fremad. Giver et tilsagn på 

likviditetslån fra DIF på 1,6 mio. kr. Lån som DIF arbejder med, er normalt 3-4 årige og afregnes kvartalsvist. 

DIF har en forventning om at det beløb kredsene stiller til rådighed først bliver afbetalt på efter DIF’s lån er 

afregnet. DIF skal være med i løbende dialog med den nye bestyrelse. Det er andre forbunds penge, 

Volleyball Danmark låner. Der er en klar forventning om at pengene kommer tilbage. Ønsker alle en god 

kamp.  

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.  

 

4. Behandling af forslag 

 

a. Bestyrelsens forslag til strategi  

Bestyrelsen foreslår at de gældende strategier fortsat er gældende indtil repræsentantskabsmødet i 2020.  

Bestyrelsens forslag til strategi blev enstemmigt vedtaget.  

 

5. Fastsættelse af kontingentsatser og licenser 

Bestyrelsen foreslog uændrede takster. 

 

a. Klubkontingent 

Satser 2018:  

• 0-49 medlemmer: 1.500 kr. 

• 50-99 medlemmer: 3.600 kr. 

• 100-199 medlemmer: 5.200 kr. 

• 200 medlemmer og derover: 7.000 kr. 

Uændrede satser blev enstemmigt vedtaget. 

 

a. Skolemedlemskab  

Bestyrelsen foreslår uændret 0 kr. årligt.  

Uændret sats blev enstemmigt vedtaget. 

 

b. Personligt medlemskab  

Bestyrelsen foreslår uændret 0 kr. årligt.  

Uændret sats blev enstemmigt vedtaget. 
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c. Personlig licens 

Satser 2018:  

• Division: 275 kr. 

• Senior: 170 kr.  

• Ungdom: 105 kr.  

• Teen: 105 kr.  

• Kids: 105 kr.  

• Motion: 105 kr.  

Uændrede satser blev enstemmigt vedtaget 

Ulrik Hesse, Gentofte Volley: Hvor er beachvolleylicensens i dette.  

Erik Jacobsen: Beachvolley licenser bliver vedtaget af bestyrelsen og skal ikke vedtages af 

repræsentantskabet.  

 

d. Kredsholdslicenser 

Sats 2018:  

• 2.400 kr. årligt pr. kredshold 

Peter Juhl, FVBK: Er det muligt at få holdlicens fra mix ind? 

Erik Jacobsen: Der er overvejelser at lave om på takstsystemet. Gebyrsystemet skal laves mere overskueligt.  

Uændret sats blev enstemmigt vedtaget. 

 

6. Valg til bestyrelsen 

 

a.  Valg af formand 

Erik Jacobsen er på valg og ikke villig til genvalg 

Tobias Harpsøe, SVBK: Stiller ikke op til formand. Opfordrer til en aktiv bestyrelse der kan sætte 

genopretningen i gang. Foreslår at der ikke vælges formand, men at der afholdes ekstraordinært 

repræsentantskabsmøde i slutningen af august.  

Dirigent: Det er muligt at invitere til ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Bestyrelsen skal prioritere at 

beslutte hvem, der skal være formand.  

Der er ingen kandidater. 

Der vælges ikke en formand. En formand vælges ved et ekstraordinært repræsentantskabsmøde.  
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b. Valg af økonomiansvarlig (vælges for 1 år) 

Leif Sonnesen afgår udenfor tur 

Kandidat Morten Refsgaard, Varde Volley og VD bestyrelsesmedlem: Der er en stor opgave i vente. Vil 

arbejde på at lave en bedre dialog omkring budgetter og hvordan økonomien hænger sammen. Det har 

svært indtil nu som bestyrelsesmedlem. Kredsene er blevet lovet indsigt, hvilket han vil sikre.  

Morten Refsgaard vælges enstemmigt ind.   

 

c. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (2år), og  

d. valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (1år) 

 

• Henrik Borring er på valg og ikke villig til genvalg 

• Julie Lyskjær Pedersen er på valg og ikke villig til genvalg 

• Stine Gørtz er på valg og villig til genvalg 

• Lone Godballe afgår udenfor tur 

• Thomas Bro-Rasmussen stiller sit mandat til rådighed og er villig til genvalg 

• Morten Refsgaard er valgt til økonomiansvarlig, og hans plads i bestyrelsen frigøres  

Dirigenten oplyste, at der stemmes over en gang. De kandidater, der får flest stemmer bliver valgt ind på en 

2-årig periode. Dernæst vælges der for en 1-årig periode. Der er en der ikke vælges.  

Kandidater:  

• Dorthe Windeleff, Fortuna Odense: Kærlighed til sporten. Vil gerne have det praktiske fokus med i 

bestyrelsen. Har valgt at holde ved sit kandidatur efter den økonomiske situation. Fælles skal vi 

udvikle volleyball på elite- og breddeplan.  

• Erik Kreutzfeldt, Ikast KFUM: Kommer fra bestyrelse med medlemmer der ikke spiller volley. Har 

fokus på både økonomisk og sportslig udvikling. Fokus på analyse og respekt for hinandens arbejde. 

Prioritere pengene og rydde op, i samarbejde.  

• Kristian Holst, Fjellerup Volley: Brænder for at udvikle bredden og få flere medlemmer. Går efter et 

konstruktivt arbejde, hvor der er styr på hvad vi laver. Der skal være et gennemsigtigt regnskab.  

• Robert Mikelsons, Gentofte Volley: Vil gerne medvirke til at der skal strammes op økonomisk. Vi 

skal fortsætte den udvikling, der har været i gang over de sidste år. Alt det gode må ikke 

ødelægges. Vi bliver nødt til at fortsætte vores udvikling. Vi skal være med ude internationalt, være 

med omkring volleyball miljøer i andre lande. Kidsvolley er et koncept vi skal videreudvikle.  

• Stine Gørtz, Sønderborg Volley: Har været glad for at være med i bestyrelsen. Vil gerne have 

sammenhængskraft. Skære alt det usunde fra og bygge organisationen op igen. Advokerer til at gå 

efter bolden og ikke efter manden.  

• Tobias Harpsøe, SVBK: Vil gerne få styr på økonomien. Vil gerne støtte op om alle der gerne vil 

spille volleyball. Åbenhed i bestyrelsen og alle skal være med på rejsen. Vil gerne gøre det lettere at 

være klub.  

• Thomas Bro-Rasmussen: Volleyball er det vigtigste, økonomien løser vi. Volleyball skal være den 

mest synlige sport i Danmark. Alle skal som individer være med til at gøre volleyball synligt. 

Drømmen om synligheden har ikke en udløbsdato. Fokusere på Kidsvolley og klubudvikling.  
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Stemmefordeling:  

• Erik Kreutzfeldt: 53 (Valgt for 2 år)  

• Robert Mikelsons: 52 (Valgt for 2 år)  

• Stine Gørtz: 52 (Valgt for 2 år)  

• Kristian Holst: 45 (valgt for 1 år)  

• Dorthe Windeleff: 41 (valgt for 1 år)  

• Tobias Harpsøe: 41 (valgt for 1 år)  

• Thomas Bro-Rasmussen: 28 (ikke valgt)  

 

e. Valg af 1 medlem til Top Volleyball Danmark  

Melcijana Salispahic er på valg og ikke villig til genvalg 

Thomas Bro-Rasmussen: Ved sidste TDV-møde var der enighed om at kigge på konstellationen af udvalget. 

Personen der skal vælges ind i dag, skal være klar til at der nok kommer mindre områder i udvalget; Event, 

Liga og Landshold.  

Tenna Skyum Donslund, ASV: Hvad kræver det? 

Thomas Bro-Rasmussen: 2-4 møder om året.  

Ulrik Hesse, Gentofte: Kan vi få lov til at summe lidt over 

Dirigent: Vi udskyder denne post.  

Kandidat Mads Ditlevsen: Vil gerne være med til at sætte præg på dansk volley. Har lært en masse ting om 

volleyball i udlandet. Men vil gerne hjælpe med sportslige tiltag og udvikle sporten.  

Mads Ditlevsen blev enstemmigt valgt.  

 

a. Valg af 1 medlem til Amatør- og Ordensudvalget 

Trine Binett Jørgensen er på valg og villig til genvalg 

Trine Binett Jørgensen blev genvalgt.  

Øvrige medlemmer er: Robert Mikelsons og Sanne Olesen  

Robert Mikelsons, Gentofte Volley: Hvis han bliver valgt ind i bestyrelsen, kan han ikke være med i 

udvalget.  

 

b. Valg af 1 suppleant til Amatør- og Ordensudvalget 

Marie Hesselbjerg Braagaard er på valg og villig til genvalg 

Marie Hesselbjerg Braagaard blev genvalgt.  
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c. Valg af 2 kritiske revisorer (1år) 

Finn Niemann er på valg og villig til genvalg  

Per Hansen er på valg og ikke villig til genvalg.  

Dirigent: Det er en post der kræver arbejde en gang om året med mulighed for at lave kommentarer til 

regnskabet. Det er en post der bør være interesse omkring.  

Tim Poulsen stiller op til valg, har 25 års erfaring med økonomi.  

Finn og Tim blev enstemmigt valgt.  

 

d. Valg af 1 suppleant for de kritiske revisorer (1år)  

Søren Rasmussen er på valg og ikke villig til genvalg.  

Der vælges ikke nogen suppleant.  

 

7. Fastsættelse af sted for næste års Repræsentantskabsmøde  

Bestyrelsen indstiller at det bliver i Trekantområdet eller Fyn med mulighed for at flytte andetsteds, hvis 

der er et arrangement.  

Det blev enstemmigt vedtaget.  

 

8. Eventuelt  

Judith Parus: Kasserer i Volleyball Esbjerg: Ønske til den nye bestyrelse. Fokusere på hvad der er godt for 

volleyball miljøet i Danmark. Fokusere på udvikling frem for afvikling. På vegne af Sydjylland sendes der 

opfordring til at inkludere netværket i Sydjylland.  

Olav Bach, Vejle: Reklame for Pokalfestival i januar 2020 i Vejle med 47 baner under samme tag.  

Jørgen Donslund: Fokusere på strukturen med områder der ikke har kredse. Oplagt løsning er at lave fælles 

kredse med Nordjylland og Midtjylland samt Fyn og Sydjylland. Opfordring til at dette tages op til næste 

repræsentantskabsmøde.  

Erik Graversen: Man kunne lave to kredse vest for Storebælt og øst for Storebælt.  

Maria Wieborg, ASV: Skal den afgående bestyrelse takkes? 

Claus Bøllingtoft, Volleyball Danmark: Vil gerne sige tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres 

arbejde for dansk volleyball, med et Volleyball Danmark krus som erindringsgave.   

Dirigenten takker for god ro og orden. Utraditionel måde at styre mødet på, og takker for samarbejdsvilje.  
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Erik Jacobsen:  

• Tak til Birte for at føres os igennem dagen på fleksibel og kompetent vis. 

• Vil gerne ønske den nye bestyrelse tillykke med valget og samtidig takke de medlemmer, der 

træder ud af bestyrelsen for deres indsats.  

• Så er tiden kommet for mig til at takke af. Min formandsperiode har været en spændende tid og en 

lærerig oplevelse på det personlige plan. Jeg har været i kontakt med og samarbejdet med mange 

passionerede personer, der har ydet en kæmpe indsats for vores sport.  

• Jeg vil gerne rette en personlig tak til alle i VD’s administration, som jeg har haft fornøjelsen af at 

samarbejde med igennem årene. 

• Jeg vil tillade mig at ønske en glorværdig fremtid for volleyball og beachvolleyball i Danmark. Det 

fortjener vores sport. Hold fast i drømmen.  

• Jeg ønsker den kommende formand og den nye bestyrelse tillykke med valget og ”god vind i 

sejlene”.   

• Jeg håber, at den nye bestyrelse kan opretholde balancen i Volleyball Danmark. 

 

Jørgen Bentzen:  

• Kigger frem mod et ekstraordinært repræsentantskabsmøde. 

• Erik Jacobsen har reception fredag den 7. juni.  

• Tak til alle der har været med i bestyrelsen.  

 

 


