Bestyrelsen
DATO

25. april 2016

TIDSPUNKT

Kl. 16.30 – 21.00

STED

Idrættens Hus, DVBF’s kontor/mødelokale

DELTAGERE

Erik Jacobsen (EJA), Jørgen Bentzen (JBZ), Leif Sonnesen (LSO) under pkt. 1-5,
Anne Mette Lykkeberg (AML), Thomas Bro-Rasmussen (TBR), Bjarke Huss (BHU),
Lydia Jørgensen (LJØ), Hans-Ole Nielsen (HON), Mikael Trolle (MT), Claus Bøllingtoft
(CLB)

GÆSTER
AFBUD

Lone Godballe (LAG), Peter Morell (PMR)

REFERENT

Claus Bøllingtoft (CLB)

Referat
1. Referat
Godkendelse af sidste referat.
Ref.
Referatet er godkendt
2. Dagsorden
Godkendelse af dagsorden.
Ref.
Dagsorden blev godkendt.
3. Finansiering af streaming
Gennemgang af oplæg til repræsentantskabet.
Ref.
TBR gennemgik oplæg til præsentation.
TBR retter præsentationen til og rundsender til bestyrelsen.
4. Orientering
Ref.
a- Økonomi
LSO orienterede. Regnskab viser 151.000 kr. i overskud.
Der er afholdt møde med interne revisorer d.d.
Der er møde med ekstern revision tirsdag morgen den 26. april.
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b- DIF årsmøde den 29.-30. april
EJA orienterede. EJA, JBZ og MT deltager. Der skal godkendes ny økonomisk
fordelingsmodel. Der skal være kampvalg om de 2 næstformandsposter.
c- Nevza møde den 8.-9. april
EJA orienterede om positivt møde. Der blev arbejdet med en strategi for Nevza.
De forskellige driftsområder fungerer godt.
Det blev konfirmeret, at vi afholder U17 mesterskaber i Danmark (tidligere havde vi U19).
Der var ros til DVBF for administration af NCC og revision af regulativer.
d- Andet
Oversigt over organisering på beachområdet er udarbejdet og blev gennemgået.
5. Repræsentantskabsmøde 2016
Ref.
a. Gennemgang af program
Programmet blev gennemgået og revideret.
b. Finansiering af streaming og Workshop
Gennemgået under pkt. 3.
c. Beretninger
Beretninger udsendt.
JBZ og CLB sørger for de sidste rettelser.
LSO rundsender præsentation til fremlæggelse af årets resultat.
d. Opstillinger
Dagsorden med opstillinger blev gennemgået.
e. Forslag til vedtægtsændring – navneskifte til Volleyball Danmark
f. Indkomne forslag – der er ikke kommet nogen ud over vedrørende stedet for afholdelse
OBVK har indsendt forslag om sted for afholdelse. Medtages under pkt. 7.
Bestyrelsen foreslår trekantsområdet, eller i forbindelse med et arrangement.
6. Næste bestyrelsesmøder
Ref.
a. Konstituerende møde efter repræsentantskabsmødet.
Forslag til mødeplan sendes ud inden mødet.
b. Punkter til næste almindelige møde:
• Repræsentantskabsmøde 2016 – evaluering
• Serviceeftersyn af DSG (oplæg fra DSG, der mødes i maj)
7. Eventuelt
Ref.
a. TBR orienterede om projekt med afviste asylansøgere med ophold i Vridsløselille fængsel,
som DVBF deltager i, i samarbejde med Røde Kors.
b. MT orienterede om udmelding fra CEV, om at det nu bliver muligt at få 2 hold med i
Champions League og 2 hold i Challenge Cup. Brøndby, Holte, Gentofte og Marienlyst er
inviteret til møde den 3. maj om mulighederne. Den 3. maj holdes også møde med
VolleyLiga-klubberne.
c. DVBF er gået lidt frem i medlemmer siden 2014.
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