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Bestyrelsen 
 

 

DATO og TID 23. januar 2022, kl. 10.00 – 14.00 

STED Teams-møde  

DELTAGERE  
Mads Olsen (MAO), Jørgen Bentzen (JBZ), Morten Refsgaard (MRE), Robert 
Mikelsons (RMI), Dorthe Windeleff (DWI) 
Jesper Jørgensen (JEJO), Claus Bøllingtoft (CLB – ref.) 

GÆSTER  

AFBUD Kristian Holst (KHO) 

 

 

Internt referat 
 

1. 
 
 

 

Referat og dagsorden 
 
Referat  

a. Godkendelse af referat. 
Godkendt. 

b. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt. 
c. Opfølgning fra tidligere møder. 

Natascha Winther Olsen er udtrådt af bestyrelsen pr. 1. januar 2022. 

 

2.  Bestyrelsesudvalg, status og informationer fra de enkelte udvalg 
 
Referat  

a. Forretningsudvalg. 
Har ikke holdt møde. 

b. Volleyball – Landsholds- og talentudvikling. 

Der er kommet foreløbigt program for Golden League. Hjemmekampe i maj og juni 2022. 
Der er spillet EM-kval i HU18 i Nordenskov og DU17 i Køge. HU18 blev nr. 2 og skal spille 
næste runde i april/maj 2022.  

c. Volleyball – Liga- og divisionsudvikling. 
Planlagt møde i starten af februar. 

d. Volleyball – Turneringsudvalget. 

Beslutning om at kampe kan flyttes i tilfælde af Covid19 tilfælde. 
e. PR- og brandingudvalget. 

Ikke færdigetableret endnu. 

f. Seniorudvikling. 
Ingen møder siden sidst. 

g. Ungdomsudvikling. 
Holder møde den 1. februar 2022. Der arbejdes med reglement for holdfællesskaber. 

h. Dommerudvalg. 

Holder møde den 31. januar 2022. 
i. Beachvolleyball – Landsholds- og talentudvikling. 

Ingen møder siden sidst. Der arbejdes på model for tildeling af international støtte. 
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Der savnes udmelding fra FIVB vedrørende World tur. 
j. Beachvolleyball – Reglementsudvalg. 

Propositioner er godkendt og offentliggøres ca. 1. februar 2022. 

k. Beachvolleyball – Tour gruppen. 
Der er udskiftning i udvalget. Holder møde ca. 1. marts 2022.  

 

3.  Økonomi 

Status og forventning til års resultat  
 
Referat  

JEJO gennemgik månedsrapport. 
 

4. Repræsentantskabsmøde 2022 
 

Referat  
a. Tidsplan  

Tidsplan gennemgået. 

b. Oversigt over valg  
Bestyrelsen gennemgik liste over valg og drøftede emner til bestyrelsen. 

c. Dagsorden repræsentantskabsmøde 

Dagsordenen blev gennemgået. 
 

5. Samarbejde med kredse 
Plan for den videre proces og dialog med kredsene. 

 
Referat  
Der inviteres til møde med repræsentanter for kredse og kredsområder vedrørende 

arbejdsopgaver. Afholdes inden næste bestyrelsesmøde. 
MAO, JBZ og MRE deltager i mødet. 
Der skal være fokus på, at der er stor forskel på de forskellige kredse og områder. 

 

6. Lukket punkt 
 

7. Orientering 
 

Referat  
a. Orientering fra administrationen. 

JEJO orienterede. 

b. Orientering om diverse eksterne møder. 
DIF-årsmøde den 6.-7. maj 2022. 

c. DIF har offentliggjort rapport om: Transkønnede, interkønnede og non-binære i idrætten 

Tages op på et kommende møde, hvor det drøftes hvordan Volleyball Danmark stiller sig 
og kan arbejde med det. 

d. Status på Corona-situationen. 

Er taget under andre punkter. 
 

8. Kommende møder mm. 
 

Referat  
Bestyrelsesmøde den 6. marts 2022 – afbud fra MRE 
Punkter: 

• Møde med kredse om samarbejde 

• Oplæg fra FU om principper for lokale ansættelser (hvis det kan nås) 
• Oplæg om handlinger i forhold til DIF-rapport om kønsidentitet (hvis det kan nås) 

Bestyrelsesmøde den 3. april 2022 

• Materiale til repræsentantskabsmøde 
Repræsentantskabsmøde den 30. april 2022 

https://www.dif.dk/nyheder/2022/01/transkonnede-interkonnede-og-non-binaere-i-idraetten
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9. Eventuelt 

 
Referat  
Intet at referere. 

 

10. Information til offentliggørelse 
 
Referat  

Nyhed om valg til bestyrelsen. 
 

 


