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Bestyrelsen 
 

 

DATO og TID 28. november 2021, kl. 16.30 – 19.30 

STED Microsoft Teams-møde  

DELTAGERE  

Mads Olsen (MAO), Jørgen Bentzen (JBZ), Morten Refsgaard (MRE), Kristian Holst 

(KHO), Robert Mikelsons (RMI), Natascha Winther Olsen (NWO), Dorthe Windeleff 
(DWI) 
Jesper Jørgensen (JEJO), Claus Bøllingtoft (CLB – ref.) 

GÆSTER  

AFBUD  

 

Referat 
 

1. Referat og dagsorden 

 
Referat 

a. Godkendelse af referat. 

Godkendt. 
b. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt. 
c. Opfølgning fra tidligere møder. 

Indeholdt i øvrige punkter. 

 

2.  Bestyrelsesudvalg, status og informationer fra de enkelte udvalg 

 
Referat 

a. Forretningsudvalg. 

Ingen møder. 
b. Volleyball – Landsholds- og talentudvikling. 

Ungdom: 
Deltaget i Nevza U17 (H nr. 1 og D nr. 2) og U19 (H nr. 1 og D nr. 3). Tilfredsstillende 
resultater, specielt herrerne. Det virker til at være en god model vi har. 

Den 17.-19. december 2022 spilles EM kval for DU17 og HU 18. Bestyrelsesmedlemmer er 
velkomne til at komme forbi i Køge (giv besked til Sven) eller Nordenskov (giv besked til 
Claus). Claus koordinerer med Sven og sørger for at give besked om der er tidspunkter det 

er bedst. 
Senior: 
A landshold tilmeldt i 2022, HA i European Golden League, og DA og HA til EM-kval. 

Der skal arbejdes med en langsigtet plan. 
c. Volleyball – Liga- og divisionsudvikling. 

Ingen aktivitet. 

d. Volleyball – Turneringsudvalget. 
Fuld gang i Danmarksturneringen. 

e. PR- og brandingudvalget. 

Rekrutteringsproces er i gang. Udvalget skal i gang i starten af 2022. 
f. Seniorudvikling. 
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Har afholdt møde den 26. oktober 2021. Kredsene var inviteret til at informere om deres 
aktiviteter. Workshop om fremtidige udfordringer og udviklingsmuligheder på mødet. 

g. Ungdomsudvikling. 

Ingen møde. 
h. Dommerudvalg. 

Ingen møde. 
i. Beachvolleyball – Landsholds- og talentudvikling. 

Har holdt møde den 10. november 2021. Åben drøftelse om ny struktur for talent- og 

elitearbejdet, bl.a. om støttekoncept, kraftcentre, organisation. Mødes igen i februar. 
j. Beachvolleyball – Reglementsudvalg. 

Propositioner for næste års tour er på vej til udvalgets godkendelse. 

k. Beachvolleyball – Tour gruppen. 
Der er planlagt evalueringsmøde med arrangørerne. 

 

3.  Økonomi 

 
Referat 

a. Status – månedsrapport for oktober 

JEJO gennemgik månedsrapporten 
b. 2. udkast til budget 2022  

Budget 2022 blev vedtaget som fremlagt. 

 

4. Ærestegn mv. 

 
Referat 

Oplæg tiltrådt til videre handling. 
 

5. Samarbejde med kredse 
 
Referat 

Der lægges op til en åben dialog med kredsene omkring den bedste udnyttelse af ressourcer. 
Tages op på næste møde, med en plan for dialog med kredsene. 

Den videre planlægning forankres i Forretningsudvalget. JBZ anbefaler, at erfaringer fra B&U 
inddrages. 
 

6. Orientering 
 

Referat 
a. Orientering fra administrationen. 

Vi følger Covid19 anbefalinger og retningslinjer, og forventer ikke at det vil indskrænke 

vores aktiviteter væsentligt. 
b. Orientering om diverse eksterne møder. 

• DIF Budgetmøde den 8.-9. oktober 2021, MAO, JBZ og JEJO deltog. 
Ny plan for renovering af Idrættens Hus fremlagt. Det er blevet udskudt og bliver 
dyrere en først antaget. 

Der blev drøftet modernisering af medlemsbegrebet, og digitalisering. 
JEJO og KHO har deltaget i et efterfølgende dialogmøde om særligt de 

selvorganiseredes mulige inddragelse. Konklusionen er, at det er et svært område 
og svær diskussion. 

c. Arbejdsgruppe licenser og klubskifter  

• Arbejdsgruppen har holdt 2 møder og udarbejdet indstilling til principper i det 
videre arbejde  

Bestyrelsen tiltræder oplægget. 
 

7. Kommende møder mm. 
 
Referat 



BE 211128-referat Side 3 af 3 

 

Næste møde den 23. januar 2022. 
Punkter til behandling på kommende møder: 

• Samarbejde med kredse – plan for den videre proces og dialog med kredsene. 
 

8. Eventuelt 
 

Referat 
Intet at referere. 
 

9. Information til offentliggørelse 

 
Referat 
Referatet gennemgået. 

 

 

 


