Forretningsudvalget
DATO

Onsdag d. 7. oktober 2015

TIDSPUNKT

Kl. 18.30

STED

Telefonmøde

DELTAGERE

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

GÆSTER
AFBUD

Anne Mette Lykkeberg (AML)

REFERENT

Claus Bøllingtoft

Referat
1. Referat
Ref.
Referat fra sidste møde er godkendt.
2. Dagsorden
Ref.
Dagsorden blev godkendt.
3. Orientering
Ref.
a. VolleyLigaen
MT orienterede om opstart af VolleyLigaen.
Der er startet samarbejde op med Dream Sport om at sende fra Ligakampe og andre begivenheder. Vi
startede med transmission fra Marienlystcenteret, hvor der har været over 1.000 seere. Der er forskellige
muligheder for transmissioner.
PMR supplerede med, at der også kan sendes fra ungdoms- og Kids-arrangementer og f.eks. ungdomsDM’er.
FU gav administrationen mandat til at fortsætte samarbejdet med Dream Sport.
b. Final Four og Volley Galla
MT orienterede om møder med Frederiksberg Kommune, hvor vi søger om en 3-årig aftale. Vi regner
med større deltagelse både til Final Four og Galla.
c. Beach Volleyball
PMR orienterede. Vi er inde i tourens evaluerings- og planlægningsfase. Der er planlagt
evalueringsmøder med arrangører, der er lavet elektronisk evaluering med spillerne, og der er lavet
udkast til kommende års årshjul for touren.
d. Development Center
Der er ikke flere aktiviteter i år.
Der er planlagt et planlægningsmøde i november i København, men vi afventer præsidentvalget i CEV.
e. DIF budgetmøde den 3. oktober, EJA og JBZ deltog
EJA og JBZ orienterede. DIF og andre tilskudsmodtagere får tilsammen et ekstra tilskud på 50 mio. kr.
fra spiludlodning, som udmøntes i 2016 med ca. 1 % større tilskud på fordelingsnøglen.
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Der blev på budgetmødet drøftet tilskudsmodeller og der var ikke klar tendens på ønskerne, ud over at
en stor del af tilskuddet skal være basisstøtte. Der er dialogmøde om fremtidig tilskudsmodel den 2.
december 2015.
f. CEV kongres den 16.-17. oktober (Nevza kongres den 15. oktober), EJA og MT deltager
EJA har rundsendt status på valgkamp. FU tiltrådte at det sendes til bestyrelsen. CLB sender til
bestyrelsen.
g. Andet
Der er kommet indstilling fra 5 klubber om, at John Rask Nielsen fra Århus bliver medlem af TVD. FU
tilsluttede sig indstillingen. CLB beder bestyrelsen konfirmere.
4. DIF udvalg
Indkaldelse af kandidater til et politisk udviklingsudvalg og en HR-gruppe. Frist den 20. oktober. – BILAG
Ref.
CLB sender DIF’s skrivelser til bestyrelsen, for at høre om nogle er interesseret.
5. Orientering økonomi
Ref.
CLB orienterede og der er intet specielt at bemærke.
6. Budget 2016
Ref.
Behandles på næste FU-møde.
7. Næste bestyrelsesmøde den 28. november 2105
Ref.
Punkter ud over de faste punkter:
• Budget 2016
• Mødeform repræsentantskabsmøder
• Temamøde/seminar om retningsmål og forbedringsstrategier den 23. eller 24. januar 2016
8. Eventuelt
Ref.
Intet til referat.
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