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Forretningsudvalget 
 

 

DATO 11. juni 2013 

TIDSPUNKT Kl. 17.00-21.00 

STED DVBF’s mødelokale 

DELTAGERE Erik Jacobsen (EJA), Jørgen Bentzen (JBZ), Leif Sonnesen (LSO), Mikael Trolle (MT), Claus 
Bøllingtoft (CLB) 

GÆSTER Peter Morell (PMR), Mads Bang Aaen (MBA) 

AFBUD  

REFERENT Claus Bøllingtoft (CLB) 

 

Referat 
 

1. Referat 
Godkendelse af sidste referat. 
 
Ref. 
Er godkendt. 
 

2. Dagsorden 
Godkendelse af dagsorden. 
 
Ref. 
Ok. 
 

3. Orientering 
a) EM 2013 
b) Opsamling på repræsentantskabsmødet 
c) Andet 

 
Ref. 

a) EM 2013.  
MBA orienterede. 
Maskot præsenteres ved European League. 
Skoleturneringer er afviklet med succes, dog lidt reduceret grundet lærelockouten. Der er aftalt 
promotion i værtsbyerne. 

b) Opsamling på repræsentantskabsmødet. 
I forhold til Erik Gravesens forslag, kan vi i næste års beretning nævne det vi har gjort. 

c) Andet. 
MT orienterede om, at der er indgået aftale om hovedsponsorat for herrelandsholdet. Der holdes 
pressemøde tirsdag den 18. juni kl. 15.00 i Idrættens Hus. 
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4. Økonomi, generelt 
Status på bogføring, debitorer og likviditet. 
 
Ref. 
LSO gennemgik revisionsprotokollat modtaget fra revisor.  
CLB orienterede om status på bogføring, debitorer og likviditet. 
 

5. Økonomi, opfølgning  
 
Ref. 
LSO orienterede om status pr. 31. maj 2013. 
CLB og LSO arbejder videre med forekast for 2013. 
 

6. Mødeplan 
Fastsættelse af næste møde. 
 
Ref. 
Næste møde tirsdag den 13. august kl. 16.30. 
 

7. Beachvolley udvikling – strategi og klubinddragelse 
 
Ref. 
PMR fremlagde planer for det kommende strategiarbejde vedrørene landsholdsarbejde og talentudvikling, samt 
breddeindsats sammen med klubberne. 
FU bemyndiger PMR til at gå videre med strategiarbejdet i samarbejde med de 3 store beachvolleyklubber. 
Breddearbejdet refererer til BUSG. 
 

8. Beachvolley tour – status og propositioner 
Det har vist sig nødvendigt med en justering af propositionerne. Bilag eftersendes. 
 
Hermed en indstilling til ændring af propositionerne til beachtouren. 

- Tilføjelse til afsnit 7: 
De hold som vinder eliten, opnår direkte kvalifikation til det næste elitestævne, der afvikles. For at 
benytte denne direkte kvalifikation skal holdet tilmelde sig online på www.beachvolley.dk. 
Tilmeldingsfristen er tirsdag kl. 12.00, 4 dage før turneringsafviklingen. 

Som det er nu, er man kun kvalificeret til eliten, hvis man har flest ranglistepoint, eller hvis du vinder 1. division i 
det foregående stævne. Vi mener, at vinderen af elitedivisionen også bør være sikret en plads til det 
efterfølgende stævne. 
 
Ref. 
Indstillingen tiltrådt. 
PMR orienterede om at touren går fint. 
 
 

9. Eventuelt 
 
Ref. 
CLB sender feriekalender for ledelsesgruppen. 
 
 

 

http://www.beachvolley.dk/

