
Volleyball Danmark søger formand til 
forbundsbestyrelse

Kan du lede vejen for volleyball i Danmark og være med til at bringe forbund, kredse, 
klubber og medlemmer tættere på hinanden i et samlet Volleyball Danmark? Så er du 
måske Volleyball Danmarks nye profil til formandsposten i forbundets bestyrelse. 

Volleyball Danmark er i forandring. Volleyballsportens konstante udvikling og nye samarbejdsmuligheder 
har skabt nye strømninger og retninger for forbundet og dets aktiviteter. Derfor søger vi nu en formand 
til forbundets bestyrelse, der sammen med resten af bestyrelsen skal varetage den politiske ledelse af 
forbundet og være med til at sætte rammerne for sportens udvikling i Danmark. 

Formandsposten er for dig, der vil være med til at sætte retningen for Volleyball Danmarks fremtidige 
arbejde og strategi. Du drives af at gøre en forskel for andre, og det motiverer dig at skabe positive 
forandringer for en sport, der ikke altid får meget opmærksomhed i Danmark.

Derudover giver formandsposten dig: 
• Muligheden for at være der, hvor beslutningerne træffes
• At bruge og udvikle dine kompetencer i et nyt miljø
• At udfordre dig selv og være frontfigur for et forbund i udvikling

Arbejdet som bestyrelsesformand er ulønnet, og der vil være mange opgaver og overleveringer i 
opstartsfasen, som vil kræve en del arbejdstimer. Formandsposten er derfor for dig, der er særligt dedikeret 
til volleyball og ønsker at lægge den tid i det, som det kræver.   

Som bestyrelsesformand bliver dine opgaver bl.a.: 
• At lede bestyrelsesmøder (5-6 om året) og Forretningsudvalgsmøder (1 gang pr. måned)
• Deltage i ledelsesgruppemøder 
• Deltage i Danmarks Idrætsforbunds årsmøder o.a. 
• Deltage i internationale møder (CEV/FIVB)
• Deltage i repræsentative begivenheder 
• Deltage i ansættelse af direktør (2020)
• Løbende kontakt til repræsentantskabet i form af medlemsklubber. 

Kandidater skal være medlem af en klub under Volleyball Danmark.  Derudover har vi ikke specifikke krav 
til uddannelse og erfaring, dog ser vi gerne at du har: 

• Erfaring med foreningslivet og foreningsarbejde inden for volleyball.
• Du har en leder i dig og tør at gå forrest og tage ansvar, samt være en officiel kontaktperson hos 

nationale og internationale samarbejdspartnere.  
• Du er strategisk tænkende og kan hjælpe med at sætte målsætninger og handlingsplaner for forbundets 

arbejde med udvikling for øje. 
• Du er god til at samarbejde med mange forskellige typer mennesker. 

Har ovenstående vakt din interesse, er du velkommen til at kontakte Volleyball 
Danmarks fungerende formand, Jørgen Bentzen på mail: jbz.bentzen@gmail.com

Når en eller flere kandidater har meldt deres interesse, bliver der indkaldt til et 
ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Det er muligt at foreslå kandidater 
frem til og på dette møde.
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