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Forretningsudvalget 
 

 

DATO og TID Onsdag den 20. november 2019, kl. 16.00-19.30 

STED Hos formanden, Puggaardsgade 14, 5. tv., 1573 Kbh. V 

DELTAGERE 

Mads Olsen (MAO) Jørgen Bentzen (JBZ), Morten Refsgaard (MRE) – pr. BetterBoard video indtil 

kl. 17.45, Stine Gørtz (SGØ) 
Sven Brix (SVB), Christina Attrup Juhl (CHR), Claus Bøllingtoft (CLB - ref.) 

GÆSTER  

AFBUD  

 

Internt referat 
 

 

1. Referat og dagsorden 

Er godkendt. 
 

2. Økonomi  

a. Status/rapportering pr. 31. oktober 2019  

b. Forecast/forventning for resten af 2019  
c. Låneaftale med DIF – tidsplan 

CLB orienterede om tidsplan der er lagt på BetterBoard. 
 

3. Orientering 

a. Final 4 og Award den 21.-22. februar 2020 i Århus 

Det er på plads at vi spiller i Århus Stadionhal, med semifinaler fredag. Sandsynligvis bronzekampe også. 
Der bliver fest lørdag aften, men niveauet kender vi ikke helt. Vi vil gerne uddele awards. 

b. Streaming af VolleyLiga – status på aftale med Oppia/Genius Sport 
SVB orienterede om dialog med Genius Live. Vi kommer nærmere en aftale. Vi håber på at komme i 

gang 1. januar – måske 1. februar. 

c. Direktør – stillingsopslag – udkast fra MAO 
MAO færdiggør til bestyrelsen. Annonceres hurtigst muligt på VD’s platforme og hos DIF.  

d. Beachvolleytour – Kerteminde 
CHR orienterede om arbejdet med at planlægge kertemindestævnet til næste sommer. Der er dialog 

med Kerteminde Volley og OBVK. 
MAO deltog i arrangørmøde, som blev afviklet i en meget positiv ånd. 

e. Beachvolley World Tour-stævne i Sønderborg 

CLB og CHR orienterede om dialog med Sønderborg Idrætshøjskole.  
FU godkender at der arbejdes videre med IHS om stævnet. Sendes til elektronisk godkendelse i 

bestyrelsen. 
f. FVBK henvendelse 

MAO er i dialog med FVBK om at mødes. 

 

4. Politisk organisation 
a. Status på grupper og udvalg – oversigt  

Tages op på næste bestyrelsesmøde. 
b. Forretningsordener for Bestyrelse og FU – udkast fra EKR og JBZ 

MAO og JBZ arbejder på færdiggørelse af udkast til næste bestyrelsesmøde. 

Tages op på bestyrelsesmøde. 

http://volleyball.dk/index.php/forbundet/styregrupper
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c. Værdimanifest – til behandling på næste bestyrelsesmøde 
Tages op på næste bestyrelsesmøde. 

 

5. Kommende møder 
MAO og CLB planlægger. 

 

6.  Eventuelt 

 

 


