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Bestyrelsen 
 

 

DATO og TID 3. april 2022, kl. 10.00 – 12.00 

STED 
Microsoft Teams-møde  

 

DELTAGERE  
Mads Olsen (MAO), Jørgen Bentzen (JBZ), Morten Refsgaard (MRE), Kristian Holst 
(KHO), Robert Mikelsons (RMI), 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 dagsordenen. 
 

2.  Bestyrelsesudvalg, status og informationer fra de enkelte udvalg 
 

Referat  
Fremover oplyses i dagsordenen om der er nye referater. 

a. Forretningsudvalg. 

Planlagt møde torsdag den 7. april. 
b. Volleyball – Landsholds- og talentudvikling. 

RMI orienterede om, at puljerne i Golden League blev ændret grundet udelukkelse af 

Belarus. Danmark er i pulje med Ukraine, som vi spiller begge kampe mod hjemme. 
c. Volleyball – Liga- og divisionsudvikling. 

Har holdt møde og certificeret hold til Volleyligaen. 

d. Volleyball – Turneringsudvalget. 
Travlt med turneringsafslutning og planlægning af næste sæson. 

e. PR- og brandingudvalget. 

Ikke nedsat endnu. 
f. Seniorudvikling. 

Møde i juni. 
g. Ungdomsudvikling. 

Ingen aktuelle møder 

h. Dommerudvalg. 
Det er taget godt imod hos DT-dommerne, at kørselstakst midlertidigt er hævet i forhold til 
de aktuelle prisstigninger. 
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i. Beachvolleyball – Landsholds- og talentudvikling. 
Mødes torsdag den 7. april 2022.  

j. Beachvolleyball – Reglementsudvalg. 

Intet nyt. 
k. Beachvolleyball – Tour gruppen. 

Intet nyt. 
 

3.  Økonomi 
 

Referat  

a. Godkendelse af årsrapport 2021. Godkendes via Penneo.  
Godkendes. 

b. Godkendelse af revisionsprotokollat. Godkendes via Penneo.  

Godkendes. 
 

4. Repræsentantskabsmøde 2022 
 

Referat  
a. Tidsplan.  

Gennemgået. 

b. Formandens beretning.  
Input sendes til MAO. 

c. Evt. indkomne forslag.  

Ingen forslag modtaget. 

d. Dagsorden, oversigt over valg og materiale til repræsentantskabsmødet.  
Dagsorden gennemgået. 

 

5. Orientering og strategiopfølgning 
 
Referat  

a. Orientering fra administrationen. 
JEJO orienterede. 

b. Orientering om diverse eksterne møder. 

• MJVB-repræsentantskabsmøde den 27. april 2022, flyttet fra 26. april. 

• FVBK-repræsentantskabsmøde den 28. april 2022. DWI deltager. 
• SVBK-repræsentantskabsmøde den 11. maj 2022. RMI deltager. 

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

• FIVB Congress den 22.-25. september 2022. MAO deltager. 
c. Møder med kredse og områder 

• SVBK afholdt den 30. marts 2022.  
• MJVB den 4. april 2022. 

• FVBK den 20. april 2022. 
• Volleyball Nordjylland den 26. april 2022. 

• Volleyball Sydjylland den 11. maj 2022. 
d. Forslag om et nyt motto vedrørende Volleyball Danmarks strategi.  

Bestyrelsen tiltræder det nye motto. 

e. Til orientering opfølgning på strategiarbejdet.  
MAO og JEJO orienterede om strategiopfølgning og tanker om ændret form for kommende 
bestyrelsesmøder. En stor del er indarbejdet i bestyrelsens beretning til 

repræsentantskabsmødet. 
Tak til administrationen for en grundig oversigt. 
 

6. Kommende møder mm. 

 
Referat  
Repræsentantskabsmøde den 30. april 2022.  
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Konstituerende møde senest den 21. maj 2022 (3 uger efter repræsentantskabsmødet). Aftales 
umiddelbart efter repræsentantskabsmødet. 
 

Punkter til kommende møder: 

• Oplæg fra FU om principper for lokale ansættelser 
• Oplæg om handlinger i forhold til DIF-rapport om kønsidentitet 

 

7. Eventuelt 

 
Referat  
Bestyrelsesmedlemmer sender evt. input vedr. klubrundringning til JEJO, i forhold til møder med 

kredse og områder. 
 

8. Information til offentliggørelse 
 

Referat  
Materiale til repræsentantskabsmødet. 
 

 


