Repræsentantskabsmøde 2016
Dansk Volleyball Forbund
Volleyball Danmark
Lørdag den 21. maj 2016
kl. 10.00-17.45
Hotel Scandic, Kolding
Referat

Referat
Valg af dirigent.
Erik Jacobsen bød velkommen.
Robert Mikelsons blev indstillet af bestyrelsen og valgt.
Robert Mikelsons konstateret at mødet er lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne.

Godkendelse af formandens beretning, herunder også beretninger fra
de enkelte områder.
Mødet blev suspenderet. Peter Morell og Mikael Trolle fortalte om aktiviteter
og projekter i DVBF – ”rigets tilstand”.
Erik Jacobsen havde ikke tilføjelser til den udsendte beretning.
Mads Olsen spurgte til hvad bestyrelsens mening var i forhold til streaming og
finansiering af denne.
Erik Jacobsen redegjorde for, at bestyrelsen har besluttet at DVBF skal være
med på streaming. Og at man ønsker repræsentantskabets hjælp til at pege på
hvordan vi bedst kan få det finansieret.
Judith Parus opfordrer til mere fokus på teenvolleyspillere. Peter Morell svarede at der er fokus på det.
Ulrik Hesse opfordrede bestyrelsen til ikke at lave om på tællesystemet i volleyballkampe. Mikael Trolle svarede, at der arbejdes internationalt, og vi må
følge udviklingen.
Beretningen godkendt.

Fremlæggelse af den reviderede resultatopgørelse samt status pr. 31.
december 2015 til godkendelse.
Leif Sonnesen redegjorde for årets resultat.
Morten Refsgaard glæder sig over overskud på Bredde og Udvikling, men konstaterer at det ikke bruges til bredde og udvikling. Mener der bør kunne budgetteres bedre på landsholdsområdet, som også tidligere har givet underskud.
Hvordan ser det ud med at gøre Final 4 bedre økonomisk?
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Peter Morell redegjorde for, at ikke alle indtægter kan forudses når der lægges
budget.
Mikael Trolle orienterede om, at det kan være svært at forudse udgiftsniveauet
på landsholdsdelen. Mindede om, at i 2013 bidragede man positivt med 1 mio.
kr. fra afholdelse af EM.
2016 ser på nuværende tidspunkt bedre ud i forholdt til budgettet.
Final 4 er blevet bedre, men der har været ekstra udgifter.
Tobias Harpsøe spurgte til om det budgetterede overskud på 110.000 kr. i 2016
vil blive brugt op til buffer/investering i projekter.
Leif Sonnesen svarede, at årene ikke er lige dyre, og derfor budgetteres der
med større og mindre overskud.
Tobias spurgte til om bestyrelsen vil bruge penge på uforudsete udgifter.
Mikael Trolle svarede, at budgettet er det bedste bud, men det vurderes hele tiden hvordan pengene bruges. 2016 ved vi bliver bedre budgetmæssigt. Der skal
også altid tænkes langsigtet i forbindelse med nye investeringer.
Leif Sonessen påpegede, at DVBF fokuserer primært på volleyball og ikke på
at skabe overskud. DVBF har stadig som mål, at have en egenkapital på ca.
700.000 kr. ved udgangen af 2017.
Erik Jacobsen understregede, at budgettet hele tiden vurderes af bestyrelsen.
Per Hansen undrede sig over, at bestyrelsen allerede sommeren 2015 besluttede
at bruge penge, når man har lovet et overskud.
Bjarke Huss svarede, at bestyrelsen står frem med åben pande, og at man har
lavet bevidste satsninger.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Behandling af forslag.
a – Bestyrelsens forslag til strategi
Bestyrelsen foreslår at strategien fortsætter uændret som vedtaget i
2015. Link til den vedtagne strategi
Tobias Harpsøe og Morten Refsgaard ville gerne have konkrete mål.
Mads Olsen synes det er meget brede formuleringer i forhold til ny satsning på
streaming.
Mikael Trolle svarede, at der er truffet strategisk valg inden for den vedtagne
strategi.
Bjarke Huss pointerede, at bestyrelsen netop har fulgt strategien, der lyder på at
vi skal styrke sportens synlighed med bl.a. fokus på streaming.
Vickey Linet spurgte til om der vil blive lavet effektmålinger på f.eks. streaming.
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Erik Jacobsen oplyste at vi måler på det vi kan, men det er ikke alt der kan måles.
Tobias efterlyser målinger.
Thomas Bro-Rasmussen mente, at man nu var i gang med senere punkt på
dagsordenen.
Strategien blev vedtaget.

b – Bestyrelsens forslag til navneændring
Bestyrelsen foreslår Dansk Volleyball Forbund ændrer navn til:
Volleyball Danmark.
§ 1 ændres fra det nuværende:
”Forbundets navn er Dansk Volleyball Forbund (DVBF)”
Til:
Forbundets navn er Volleyball Danmark.
Resten af vedtægterne konsekvensrettes, så der de steder der står DVBF
ændres til at stå Volleyball Danmark.
Erik Jacobsen motiverede forslaget – der er tale om modernisering.
Tobias Harpsøe og Mads Olsen undrede sig over at navnet allerede er i brug og
der er lavet Logo.
Erling Bøtcher positiv over for det nye navn, og synes det er positivt at der er
arbejdet med det.
Erik Jacobsen pointerede, at det nye navn ikke bruges officielt.
Bjarke Huss oplyste at bestyrelsen er nødt til at være proaktiv.
Tobias Harpsøe havde ønsket en motivation i materialet.
Lambert Dehlholm-Lambertsen spurgte til omkostninger ved skifte.
Mikael Trolle svarede, at det var minimalt hvad der var af udgifter, da der ikke
er behov for at trykke nyt materiale i større omfang.
Forslaget blev vedtaget med
23 stemmer for
3 undlod at stemme
Bettina Alstrup gjorde opmærksom på skift af logo for Ligaen kan betyde ekstraudgifter. Bjarke Huss lovede at tage det med i vurdering af krav til VolleyLigaen.
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Fastsættelse af kontingentsatser og licenser.
Mødet blev suspenderet.
Thomas Bro-Rasmussen gennemgik oplæg om streaming.
Tobias Harpsøe kritiserede, at materialet ikke kom ud før. Klubber og kredse
har ikke haft lejlighed til at tage stilling til en så stor stigning.
Mads Olsen tilsluttede sig kritikken.
Thomas Bro-Rasmussen erkendte, at materialet burde være kommet før, beklagede det ikke var sket, men det havde svært at nå før.
Erik Kreutzfeldt spurgte til om der kan skæres ned i hele konceptet, for derved
at spare pengene.
Thomas Bro-Rasmussen svarede at det er muligt, men ikke ønskeligt i for stort
omfang.
Tobias Harpsøe spurgte til budget – om beløb vedrørende kredsholdslicens er
et udtryk for fremskrivning og flere hold?
Leif Sonnesen svarede at det er det.
Herefter blev deltagerne delt i 5 grupper, der arbejdede med forslag til finansiering af streaming.
Efter workshoppen samledes gruppeformændene med ledelsesgruppen, og
samlede input og forslag fra grupperne.
Mødet blev genoptaget.
Leif Sonnesen fremlagde konklusionen.
Der er foreslået finansiering for 230.000 kr. i 2016, og 380.000 kr. i 2017.
Følgende hovedelementer udgør finansieringen:
• Klubkontingenterne stiger 20 % ekstra.
• Basisklubber skal betale kontingent. Første år 600 kr., herefter som andre klubber.
• Ekstra stigning på divisionslicensen.
• VolleyLiga-klubberne pålægges ekstra turneringsgebyr (foreslået 5.000
kr.) i sæson 2017-18.
• Beacvolleyball-licenser bidrager med stigning i 2017
Mads Olsen ville have sikkerhed for at bestyrelsen så finder resten af finansieringen. Det bekræftede Leif Sonnesen.
Erik Kreutzfeldt spurgte til hvordan bestyrelsen vil finde finansiering for de
sidste penge og ikke bare skaber et underskud. Leif Sonnesen og Bjarke Huss
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svarede, at det vil bestyrelsen se på. Mikael Trolle supplerede med at det kan
betyde mindre produktioner.
Ulrik Hesse var ærgerlig over at man ikke har fundet frem til en fuld finansiering. Skal man til at beslutte længere frem?
Bettina Alstrup mente at 5.000 kr. mere i turneringsgebyr for et ligahold kan
være meget, hvis holdet selv skal betale.
Lars Hauge opfordrede til at der fokuseres på ungdommen – altså at Kids- og
ungdomsspillere bidrager mere.
Ulrik Hesse kunne godt genkende at alle skal bidrage, men mente at Eliteklubber godt kan bidrage mest.
Judith Parus: Der skal fokuseres på uddannelsesmateriale mv. Og anbefaler at
der gøres en indsats for at få flere/alle til at betale licens, så vi får gratisterne
med.
Thomas Bro-Rasmussen svarede, at der er fokus på meget andet end kampe,
bl.a. uddannelsesmateriale.
Leif Sonnesen oplyste, at netop forslaget om at basisklubber skal betale kontingent er med til at alle bidrager.
Erik Graversen anbefalede at man ser på alternativ finansiering på længere sigt.
Foreslog basismedlemsskab stadig er gratis.
Tobias Harpsøe gør opmærksom på at der kun er taget stilling til 2016.
Anne Mette Lykkeberg var ærgerlig over at man ikke kunne finde den fulde finansiering, når man er enige om, at man gerne vil have streaming.
Rikke Thomsen opponerer mod processen – ikke mod streaming.
Mads Olsen mener der er et demokratisk problem, fordi der ikke har været mulighed for at tage stilling til finansieringsforslag inden.
Tobias Harpsøe: Vi vil gerne streaming, bestyrelsen må finde den manglende
finansiering.
Erling Bøtcher: Mediebilledet forandres. Kan det opkræves via en medielicens?
Kaj Jeppesen mener det skal være alle (15.000) medlemmer der skal være med
til at betale. Ked af at det er på turneringsgebyr der pålægges ekstra.
Erik Gravesen mente man kunne overveje et ekstraordinært repræsentantskabsmøde efter sommerferien. Basismedlemsskab bør stadig være gratis, og i
stedet kan man hæve licens for motionsspillere mm.
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Lars Hauge foreslog stigninger i licenser for senior, ungdom og kids-teenmotion i stedet for ensidigt på divisionslicensen.
Herefter gik man til afstemning om de forskellige satser.

a – Klubkontingent
Bestyrelsen foreslog:
• Klubber med 0-49 medlemmer: 1.380 kr. (fra 1.100 kr.)
• Klubber med 50-99 medlemmer: 3.360 kr. (fra 2.700 kr.)
• Klubber med 100-199 medlemmer: 4.800 kr. (fra 3.800 kr.)
• Klubber med 200 medlemmer og derover: 6.480 kr. (fra 5.200 kr.)
Vedtaget med
16 stemmer for
9 stemmer imod
Tobias Harpsøe udtrykte og ville gerne have til referat, at ”det er vildt at bestyrelsen stemmer det igennem med 9 stemmer”.

b – Basisklubkontingent
Bestyrelsen foreslog 600 kr. årligt.
Vedtaget med
22 stemmer for
1 stemme imod
3 undlod at stemme

c – Skolemedlemskontingent
Bestyrelsen foreslog uændret 0 kr. årligt.
Enstemmigt vedtaget.

d – Personligt medlemskab
Bestyrelsen foreslog uændret 0 kr. årligt.
Enstemmigt vedtaget.

e – Personlig licens
Bestyrelsen foreslog:
• Division: 290 kr. (fra 230 kr.)
• Senior: 135 kr. (fra 130 kr.)
• Ungdom: 90 kr. (fra 85 kr.)
• Teen: 55 kr. (fra 50 kr.)
• Kids: 55 kr. (fra 50 kr.)
• Motion: 55 kr. (fra 50 kr.)
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Lars Hauge foreslog:
• Division: 250 kr. (fra 230 kr.)
• Senior: 150 kr. (fra 130 kr.)
• Ungdom: 100 kr. (fra 85 kr.)
• Teen: 100 kr. (fra 50 kr.)
• Kids: 100 kr. (fra 50 kr.)
• Motion: 100 kr. (fra 50 kr.)
Der blev stemt om Lars Hauges forslag, der blev vedtaget med
20 stemmer for
6 stemmer imod
1 undlod at stemme

f – Kredsholdslicens
Bestyrelsen foreslog 2.250 kr. årligt pr. kredshold (fra 2.150 kr.).
Vedtaget med
19 stemmer for
6 stemmer imod

Valg.
a – Valg af næstformand for to år:
Jørgen Bentzen afgår efter tur og er villig til genvalg.
Bestyrelsen indstiller Jørgen Bentzen.
Jørgen Bentzen blev valgt med akklamation.

b – Valg af økonomiansvarlig for to år:
Leif Sonnesen afgår efter tur og er villig til genvalg.
Bestyrelsen indstiller Leif Sonnesen.
Leif Sonnesen blev valgt med akklamation.

c – Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for to år:
Lone Godballe, Bjarke Huss og Thomas Bro-Rasmussen afgår efter tur
og er villige til genvalg.
Bestyrelsen indstiller Lone Godballe Bjarke Huss og Thomas BroRasmussen.
Morten Refsgaard opstillede til bestyrelsen.
De 4 kandidater præsenterede sig.
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Efter skriftlig afstemning blev følgende valgt:
• Lone Godballe
• Morten Refsgaard
• Thomas Bro-Rasmussen
d – Valg af 1 medlem til Top Volley Danmark for et år:
Pia Hove afgår efter tur og er ikke villig til genvalg.
Bestyrelsen indstiller Mecijana Salispahic.
Mecijana Salispahic blev valgt med akklamation.

e – Valg af 1 medlem til Amatør- og Ordensudvalget for tre år:
Trine Binnet Jørgensen afgår efter tur, og er villig til genvalg.
Bestyrelsen indstiller Trine Binnet Jørgensen.
Trine Binnet Jørgensen blev valgt med akklamation.

f – Valg af 1 suppleant til Amatør- og Ordensudvalget for tre år:
Teis Corneliussen afgår efter tur og er ikke villig til genvalg.
Bestyrelsen indstiller Marie Hesselbjerg Braagaard.
Marie Hesselbjerg Braagaard blev valgt med akklamation.

g – Valg af 2 kritiske revisorer for et år:
Steen Spangen afgår efter tur og er villig til genvalg.
Niels Ole Ørgaard afgår efter tur og er ikke villig til genvalg
Bestyrelsen indstiller Steen Spangen og Rebecca Rafn Hagen.
Steen Spangen og Rebecca Rafn Hagen blev valgt med akklamation.

h – Valg af 1 kritisk revisorsuppleant for et år:
Rebecca Rafn Hagen afgår efter tur og er opstillet som kritisk revisor.
Bestyrelsen indstiller Søren Rasmussen.
Søren Rasmussen blev valgt med akklamation.

Fastsættelse af stedet for næste års repræsentantskabsmøde.
a – Bestyrelsen indstiller at det bliver i Trekantsområdet eller Fyn –
med mulighed for at flytte andetsteds, hvis der er et arrangement.
b – Odense Beachvolley Klub foreslår at repræsentantskabsmødet 2017
lægges i forbindelse med en beachvolleyevent. Det kunne være
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NEVZA turneringen i Odense eller Kolding eller en anden beachvolleyevent i den sydjyske region, hvor repræsentantskabsmødet traditionelt holdes.
Bestyrelsens forslag blev enstemmigt vedtaget.
Erik Kreutzfelt henstillede til at mødet afholdes på en søndag.

Eventuelt.
Thomas Bro-Rasmussen orienterede om flygtninge-projekt med Dansk Røde
kors i samarbejde med SVBK.
Per Hansen nævnte problematik vedrørende betting. Mikael Trolle redegjorde
for at DVBF følger anbefalinger fra DIF.
Tobias Harpsøe opfordrede til mere informative referater om hvad der diskuteres. Og at de offentliggøres hurtigere. Opfordrede bestyrelsen til at samarbejde
mere med kredse og klubber. Opfordrede til at bestyrelsen overvejer vedtægtsforslag der gør at bestyrelsen ikke har stemmeret.
Hans-Ole Nielsen opfordrede klubberne til at sende folk på dommerkurser.
Takkede for mange gode oplevelser som dommere.
Erik Graversen oplyste at han havde problemer med download af Volleyball
Magasinet.
Orienterede om beachvolleyarrangementer, og andre beach-arrangementer.
Mikael Trolle orienterede om EM-kval. for herrer i Sønderborg. Husk at købe
billetter, da Finland kommer med mange tilskuere.
Erik Jacobsen takkede Niels Ole Ørgaard for 40 års arbejde på forskellige planer i Volleyball Danmarks tjeneste, senest som kritisk revisor i mange år. Salen
supplerede med klapsalver.
Dirigenten afsluttede mødet og sagde tak for i dag.
Erik Jacobsen takkede Robert Mikelsons for at lede mødet.

Repræsentantskabsmøde 2016

Side 10 af 10

