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AFBUD

Erik Jacobsen (EJA), Melcijana Salispahic (MEL)

REFERENT

Claus Bøllingtoft (CLB)

Referat
1. Godkendelse af dagsorden og referat
Herunder opfølgning.
Ref.
Godkendt.
2. Orientering fra formanden
Herunder oplæg til etablering af meningsfulde netværk til involvering af engagerede volleyballfolk
Ref.
HB orienterede om tankerne i bestyrelsen om at danne meningsfulde netværk.
MT redegjorde for baggrunden.
På TVD’s område kunne det være 3 netværk:
- Eliteklubber, VolleyLiga
- Landshold og evt. talentarbejde
- Trænerudvikling (den kvalitative del)
SVB advarer om at der bliver silotænkning, men det sikres ved at en administrativ forankring og at det
er beskrevet i kommisoriet.
OL mener det er vigtigt at der er indflydelse, når man deltager i netværk.
Det blev drøftet om Eliteområdet (TVD) og B og U (BUSG) behøver være ens.
OL opfordrer til at vi går i gang med netværk på TVD området.
TVD foreslår at der startes med at få etableret et netværk om trænerudvikling.
3. Status på projektområder
Ref.
a. Herre A-landsholdet og Herre U-landsholdene
EL Final 4 arrangementet var en stor succes organisatorisk. HA spillede tætte kampe, men det blev
til en 4. plads. Holdet har udviklet sig sportsligt i sæsonen med nye spillere.
CEV har indført ny form ved kvalifikationsturneringen – 3 terminer med ude- og hjemmekampe.
Januar og august. Vi ved endnu ikke om det starter januar eller august 2018.
HU skal spille EM kval i foråret.
b. Dame A-landsholdet og Dame U-landsholdene
DA skal spille EM kval under samme betingelser som HA.
DU16 var til EM og gjorde det godt, og blev nr. 11.
DU skal spille EM kval i foråret.
c. Talentudvikling TC og DIF talentprojekt
Camps afviklet med mange deltagere.

d. VolleyLigaen generelt
Feedback fra Ligaklub møde den 13. september, herunder ”Den hele klub”
HB orienterede om et positivt Ligaklub møde med gode input fra klubberne. Godt med opbakning
fra TVD til mødet.
HEP orienterede om at klubberne er gode til at få implementeret de nye tiltag.
e. Final 4 og Volley Galla
CLB og MT orienterede om forberedelserne.
4. Sponsor og marketing
Nyt vedrørende erhvervsklub.
Ref.
MT orienterede om aftale med Discovery om reklameplads på Volley TV.
JRN foreslår kontakt med Danske Spil.
OL orienterede om at erhvervsklub er på pause.
5. TV, streaming og medier
Ref.
MT orienterede om møde med Discovery.
Svært at spå om udviklingen.
Podcast er det nyeste tiltag.
6. Events
Ref.
Nye events bliver EM kval. for HA og DA.
SVB ønsker events kan skabe bedre økonomi.
7. Internationalt
Ref.
a. NEVZA
Der er ny engelsk præsident, Stewart Dunne. Jussi Jokinen fra Finland fortsætter som
generalsekretær.
b. CEV
TBR er blevet sekretær i Coaches Commision.
En ny indskrænket World League giver problemer for mange europæiske lande, da 16 europæiske
lande er røget ud af World League.
c. FIVB
Vil gerne promovere de aller bedste hold med en ny indskrænket World League for at have et
topprodukt der kan sælges.
8. Nationalt
Ref.
a. DIF
MT orienterede om DIF’s nye økonomiske støttestruktur og arbejdet med strategiaftaler med
forbundene.
b. Team Danmark
MT har kontakt med TD’s direktør.
9. Orientering økonomi
Ref.
a. Forecast 2017
CLB gennemgik forecast.
b. Budgetforudsætninger 2018
Administrationen udarbejder budget i forskellige scenarier.
TVD drøftede mulige besparelser eller øgede indtægter.

c.

TVD’s regler for hvor meget hver familie kan komme til at betale pr. barn i forbindelse med
deltagelse i landsholdsaktiviteter for både volleyball og beachvolley.
Det er 2 forskellige sportsgrene, og derfor kan de ikke blandes sammen.

10. Eventuelt samt næste møde
Næste møde i januar 2018
Ref.
HB og CLB fastsætter mødet i god tid.

