B&U styregruppemøde
DATO

11. september

TIDSPUNKT

10.30 -15.30

STED

Hotel Jens Baggesen Batterivej 3-5, 4220 Korsør

DELTAGERE

Jørgen Bentzen (JBZ), Thomas Bro-Rasmussen (TBR), Bjarke Huss (BHU), Lone Godballe (LAG),
Anders Nielsen (ANI), Lydia Jørgensen (LJØ), Preben Dahlgaard (PDA), Morten Refsgaard (MRE),
Henning Gade (HGA)
Claus Bøllingtoft (CLB), Christina Attrup Juhl (CHR)

GÆSTER
AFBUD

Olav Bach (OBA), Birgitte Schwabe (BIC)

REFERENT

Claus Bøllingtoft (CLB)

Referat
1. Godkendelse af referat
Ref.
Referat godkendt.
Bilag, der ikke er interne offentliggøres fremover sammen med referater.
Opfølgning på punkter fra sidste møde.
- Stævneafgifter for motionsniveau se bilag pkt. 1
CLB oplyste at alle kredse betaler i henhold til retningslinjerne beskrevet i notatet. Der har været nogle
manglende opdateringer, som er rettet. Evt. uklarheder afklares mellem administrationen og kredsen.
Personlig licens skal betales af alle, der deltager i stævne og kamp under Volleyball Danmark eller
kredsene.
- Fælles konsulent i Vejle:
CHR oplyste, at der kunne ikke findes økonomi til at støtte projektet i den fremsendte udformning.
- Henvendelse fra Ishøj:
CLB oplyste, at der er lavet nyhed om etisk kodeks, og at Ishøj Volley har fået svar.
HGA opfordrede til at vi har fokus på problematikken med at mange ungdomshold kan være skrøbelige,
når de bedste skifter klub eller holder op.
- Ny pulje i DIF blev nævnt på sidste møde af OBA. DIF har følgende oversigt over
støttemuligheder: http://www.dif.dk/da/foreningsliv/stoette
2. Dagsorden
Godkendelse af dagsorden.
Punkt 6 tages efter frokost. Herefter kører vi videre hvor vi slap i dagsordenen.
Ref.
Dagsorden godkendt.
3. Status på områder:
Her byder både arbejdsgrupper, forbund og kredse ind.
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Det forventes, at alle har forberedt det de vil orientere om – Ligeledes at det er orientering, som er relevant for
BUSG eller er til foreløbigt internt brug.
Ref.
a. Ungdom
ANI: Der er godkendt reglement for ungdomsturnering i vest.
CHR: der holdes i år decentrale Kids- og ungdomssamlinger i samarbejde med kredsene. Fokus på
kommunikation.
Vi vil have fokus på efterskoler som endnu et led i rekrutteringsmuligheder ved klubbesøg. Mads Rosager
arbejder på et informationsforum (google-sheet) mellem klubber og efterskoler.
Der har været afholdt kursus for efterskoler med 16 deltagere. MRE anbefaler, at der følges op på disse. Vi
kan informere om efterskolestævne.
ANI anbefaler at der indgår praktik i hallen ved netværksmøder.
b. Senior
Intet nyt.
HGA spurgte til stævneaktiviteter for bedstevolleyklubber. CHR orienterede om, at Randi Fechtenbourg har
netværksmøder for at afdække behov og ønsker. Der er ikke stemning fa en ”liga”, men Randi koordinerer
stævnetilbud.
CLB orienterede om, at der er igangsat arbejdet med at se på DT turneringsstruktur. Der vil blive en høring
og dialog med kredsene.
c. Uddannelse + Development
TBR orienterede om at Development Center er nedlagt i den gamle form, men at vi har en ansøgning om et
projekt i regi af Development Center.
CHR oplyste om uddannelsesweekender. ATK-kurser afholdes som aftenkurser.
CHR kigger på udbydelse og oplysninger om interne klubkurser.
CHR orienterede om at Mads Rosager har overtaget arbejdet med et nyt uddannelsesforløb inden for
beachvolley, og har dialog med beachvolleyklubberne.
d. Beach
LJØ: I år blev afholdt DM for ungdom – flest i pigerækkerne. Der blev nedsat en arbejdsgrp for U-beach i
starten af året, som skal udvikle u-beach og U-beach-touren.
DM-Touren havde god tilslutning og med flot set up til flere stævner.
e. Klubudvikling + frivillighed
HGA: Der sker ikke noget i arbejdsgruppen.
CHR orienterede om ny side ”Volleypedia”, hvor der bliver vidensdeling med alle mulige oplysninger og hjælp
til frivillige. BUSG udtrykte glæde over dette initiativ.
f. Andet nyt fra Kreds og kredsområder
ANI: NVBK. Kredsen nu nedlagt. Der har været afholdt gode netværksmøder for seniorer og der er ca.
samme antal seniorhold og kids- og teenstævner. Der vil ikke holdes ungdomsstævner (6-mands).
PDA: MJVB. Har fået 2 nye bestyrelsesmedlemmer. Turnering kører. Man er opmærksom på hvordan de små
klubber har det, når andre klubber bliver store.
MRE: Syddanmark. Der holdes flere kids- og teenstævner. Netværksmøde afholdes. KVS stoppet, hvilket
giver udfordringer med at følge op på arbejdet med efterskoler.
HGA: SVBK. Har fået 2 nye i bestyrelsen, og udvalgene er besat. HEP er stoppet som ungdomssekretær,
Christina Cassone overtager. Problem med haltider i København. SVBK indfører nu ny pointtælling ved 3-2
kampe (3 point til vinder og 1 point til taber – samme som i MJVB).
SVBK (bestyrelse og udvalg) vil gerne involveres mere i Volleyball Danmarks aktiviteter.
TBR orienterede om flygtningeprojekt med Røde kors.
Aktiviteten er en succes, med ca. 40 ”indsatte” og ca. 10 frivillige.
g. Administrationen
o Personalesituation mv.
Karsten Strandridder er stoppet pr. 1. august. Mads Rosager er ansat på fuld tid og dækker Syddanmark.
Henrik Petersen er nu ansat på fuld tid i Volleyball Danmark og overtager bl.a. kredsturnering og courtmanager-funktionen.
o Kontingenter for basisklubber og licens
CHR orienterede om at vi arbejder på en strategi for hvordan vi får alle basisklubber til at synes det er en
god ide at betale kontingent, som vedtaget på repræsentantskabsmødet.
CLB orienterede om arbejdet med at oplyse om licens og indsamling af email-adresser til at
kommunikere med medlemmer.
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4. Arbejdsgrupper
Skal der flere eller færre grupper? Hvordan fungerer grupperne, kan vi gøre det bedre?
Nuværende sammensætning:
Ungdom: (Anne Mette) + Bjarke + Olav + Anders + Jørgen
Senior: Lone + (Anne Mette) + Birgitte + Jørgen
Uddannelse og Development: Thomas + Bjarke + Lydia + Jørgen
Beach: Lydia + Jørgen
Klubudvikling + Frivillighed: Henning + Olav + Preben + Birgitte + Jørgen
Ref.
LJØ støttede BIC’s skriftlige forslag om at der udarbejdes et årshjul med de vigtigste datoer. Der blev lavet et på
beach sidste år. Vigtigt at det bliver fulgt. Og ser gerne at der afsættes tid til grundigere budgetbehandling i
arbejdgrupperne.
LAG: Vi skal få defineret hvad arbejdsgrupperne skal.
LJØ: Enig med LAG, savner desuden klare opfølgningsprocedurer, fx er u-beach-arbejdsgruppen endnu ikke
formaliseret på hjemmesiden, selvom den blev etableret i starten af året.
BUSG besluttede, at døbe arbejdsgrupper om til sparringsgrupper, der skal bruges som sparringspartner for
administrationen, til at kommentere og kvalificere oplæg mv. CLB oplyste at det er administrationens ansvar at
følge op.
Herudover kan BUSG uddelegere kompetencer til undergrupper, f.eks. udarbejdelse af reglementer.
Administrationen udarbejder årshjul.
Der nedsættes følgende sparringsgrupper:
• Ungdom: Bjarke + Olav + Anders (+ Jørgen) + Anne Mette Lykkeberg
• Senior: Lone + Morten + Birgitte (+ Jørgen)
• Uddannelse: Thomas + Bjarke + Lydia (+ Jørgen)
• Beach: Lydia + Morten (+ Jørgen)
• Klubudvikling og Frivillighed: Henning + Olav + Preben + Birgitte (+ Jørgen)
5. Nyt fra
-

projekter (Christina)
Welcome U
Kids 2,0
Volley i skolen

Ref.
Præsentation sendes med referatet.
6. TEMA-drøftelse: Vild med Volley – Motionskoncept med DGI. (Christina) se Bilag pkt. 6
Masterklubber: Hvad kunne kriterierne være for udvælgelsen af dem?
Hvad skal der til for at komme ud til klubberne og ”sælge projektet”?
Hvordan kan kredsene byde ind?
Ref.
BUSG drøftede om projekter kan gøre klubber trætte. Det er vigtigt at man har personer der brænder for det, og
at det ikke er de samme der trækkes på i de andre projekter.
CHR orienterer BUSG, når vi har svar fra visionsgruppen. Hvis vi mod forventning får nej fra visionsgruppen, kan
BUSG fremsætte forslag til bestyrelsen om at finde finansiering alligevel.
BUSG afholdt under dette punkt en mini-workshop. CHR samlede ideer og input, der tages med i det videre
arbejde og udsendes til BUSG.
7. Økonomi (Claus)
• Status
• Budgetprocedure 2017
Ref.
CLB gennemgik forecast for 2016 på BUSG’s områder.
Bestyrelsen behandler 1. udkast til budget den 26. november. Endeligt budget vedtages den 3.-4. februar.
På næste BUSG-møde drøfter BUSG prioriteringer og evt. forslag inden for BUSG’s område.
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8. Møderække BUSG 2016-2017
Næste møder er:
• 5.11.2016 kl. 10.30-15.30 (Sted besluttes senere).
• 11.3.2017 kl. 10.30-15.30 (Sted besluttes senere).
På mødet afklares, hvilke temaer der skal på de forskellige dage. Ideer til Temaer: Kommunikation, flere frivillige,
Struktur i Volleyball DK.
Ref.
Eventuelt tema på næste møde kunne være Vild med volley.
Afholdes i Korsør.

9. Eventuelt
Ref.
Administrationen opdaterer kort over volleyballklubber.
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