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Bestyrelsen 
 

 

DATO og TID 6. marts 2022, kl. 11.00 – 13.00 

STED Microsoft Teams-møde  

DELTAGERE  
Mads Olsen (MAO), Jørgen Bentzen (JBZ), Kristian Holst (KHO), Dorthe Windeleff 
(DWI) 
Jesper Jørgensen (JEJO), Claus Bøllingtoft (CLB – ref.) 

GÆSTER  

AFBUD Morten Refsgaard (MRE), Robert Mikelsons (RMI) 

 

 

Referat 
 

1. 
 
 

 

Referat og dagsorden 
 
Referat  

a. Godkendelse af referat. 
Godkendt 

b. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt  
c. Opfølgning fra tidligere møder. 

Tages op under andre punkter. 

 

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

a. Forretningsudvalg. 
Ingen møder. 

b. Volleyball – Landsholds- og talentudvikling. 

Intet nyt. 
c. Volleyball – Liga- og divisionsudvikling. 

Møde den 17. marts 2022.  

11 herrehold (1 nyt) og 2 damehold (2 nye) har søgt certificering til Ligaen. 
d. Volleyball – Turneringsudvalget. 

Intet nyt. 

e. PR- og brandingudvalget. 
Mangler stadig et medlem. 

f. Seniorudvikling. 

Ingen møder sidsen sidst. 
g. Ungdomsudvikling. 

Har holdt møde. Der vil blive informationsmøde om muligheder for U15. 
h. Dommerudvalg. 

Der er lavet retningslinjer for påsætning i slutspil. 

i. Beachvolleyball – Landsholds- og talentudvikling. 
Afventer stadig FIVB’s tourkalender. 

j. Beachvolleyball – Reglementsudvalg. 
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Intet nyt 
k. Beachvolleyball – Tour gruppen. 

Intet nyt. 

 

3.  Økonomi 
 
Referat  

a. Gennemgang af Årsrapport 2021 
JEJO gennemgik udkast til årsrapport, hvor der efterfølgende vil ske en opdatering af en af 
noterne.  

Årsrapporten sættes til godkendelse på næste bestyrelsesmøde. 
b. Gennemgang af Revisionsprotokollat 

JEJO gennemgik udkast til Revisionsprotokollatet. 

Revisionsprotokollatet sættes til godkendelse på næste bestyrelsesmøde. 
c. Månedsrapport 

Der udarbejdes kvartalsrapport efter marts måneds udløb. 
Fremover udarbejdes ikke månedsrapport for januar måned.  

 

4. Repræsentantskabsmøde 2022 
 

Referat  
a. Tidsplan  

Tidsplan gennemgået. 

b. Oversigt over valg 
Bestyrelsen gennemgik liste. 

c. Dagsorden  
Mødet er indkaldt og afholdes i Lillebæltshallen i Middelfart. 
Dagsorden gennemgået. 

d. Bidrag til formandens beretning og tidsfrister for denne 
Bestyrelsen drøftede input til beretning. 
 

5. Samarbejde med kredse 

 
Referat  
Møde afholdt den 22. februar 2022. 

MAO, JBZ, MRE, JEJO og CLB deltog. Alle kredse og områder var repræsenteret. 
Mødet blev meget positivt modtaget. Der var meget forskelligartede input, som skal følges op.  
Kredse og områder er inviteret til separate møder med MAO, JBZ og JEJO, hvor der kan drøftes 

muligheder og ønsker. 
På nuværende tidspunkt er møder aftalt med SVBK og i Volleyball Nordjylland. 
 

6. Godkendelse af reglement 

2.1 Volleyball Danmarks turneringer  
Der er ændret i aldersgrupper for DM for ungdomshold i beachvolleyball. Ellers kun kosmetiske 
rettelser. 

 
Referat  
Godkendt. 

 

7. Orientering 

 
Referat  

a. Orientering fra administrationen. 
JEJO orienterede. 

• Sebastian Mikelsons er kommet godt i gang som Elitechef for Beachvolleyball, og 
har holdt spillersamtaler. 
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Der er ændret i støttekoncept for international deltagelse og deltagelse i Ungdoms-
EM.  

b. Orientering om diverse eksterne møder. 

• DIF-årsmøde den 6.-7. maj 2022. MAO, JBZ og JEJO deltager. 

• FIVB Congress den 22.-25. september 2022. MAO deltager. 
 

8. Kommende møder mm. 
 

Referat  
Bestyrelsesmøde den 3. april 2022 

• Materiale til repræsentantskabsmøde 
 
Punkter til kommende møder: 

• Oplæg fra FU om principper for lokale ansættelser 

• Oplæg om handlinger i forhold til DIF-rapport om kønsidentitet 
 
Repræsentantskabsmøde den 30. april 2022 

 

9. Eventuelt 

 
Referat  
Intet at referere. 

 

10. Information til offentliggørelse 
Materiale til repræsentantskabsmødet, når det er klar. 
 

 


