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DATO Tirsdag den 9. januar 2018 

TIDSPUNKT Kl. 17.00-21.00 

STED DVBF’s administration, Idrættens Hus Brøndby 

DELTAGERE 

Henrik Borring (HB), Ole Lachenmeier (OL), Hans Ole Nielsen (HON), Anne Mette 
Lykkeberg (AML), Erik Jacobsen (EJA),Thomas Bro-Rasmussen (TBR), John Rask 
Nielsen (JRN),  
Mikael Trolle (MT), Sven Brix (SVB), Claus Bøllingtoft (CLB) 

INVITEREDE  

AFBUD Henrik Petersen (HEP), Melcijana Salispahic (MEL) 

REFERENT Claus Bøllingtoft (CLB) 

  
 
Referat  
 
 

1. Godkendelse af dagsorden og referat 
Herunder opfølgning.  
 
Ref. 
Referratet er godkendt. 
 

2. Orientering fra formanden 
 
Ref. 
HBO udtrykte ønske om, at det kommende netværksmøde er med til at skabe en bedre gensidig 
forståelse for forskellige holdninger. 
JRN refererede at klubber han havde talt med, ser frem til mødet. 
 

3. Status på projektområder 
 

Ref. 
a. Herre A-landsholdet og Herre U-landsholdene, og 
b. Dame A-landsholdet og Dame U-landsholdene 

EM-kval. starter i august 2018 (DA 4 kampe og HA 2 kampe) og sluttes i januar 2019. 
HU18 og DU17 har været til EM kval. og resultatmæssigt gik det ikke så godt som håbet. 
HU20 og DU19 spiller EM kval. i april. 

c. Talentudvikling TC og DIF talentprojekt  
Julecamp afholdt med ca. 100 deltagere. 
I februar drøftes det om talentprojekt, der har været støttet af DIF, kan videreføres i en eller anden 
form. 

d. VolleyLigaen generelt 
HEP har dialog med klubberne, og der bliver arbejdet godt med de forskellige tiltag. 
Liga-forening (JRN). 
JRN orienterede om tankerne bag en Liga-forening. Det går primært ud på at finde fælles fodslag, 
og give sparring til VD. Der blev afholdt et forberedende møde den 4. januar, og der arbejdes på at 
holde stiftende generalforsamling i april. Der kan komme ansøgning fra Liga-foreningen om et 
økonomisk tilskud til møder mv. – TVD afventer oplæg fra foreningen. TVD bakker op om ideen. 

e. Final 4 og Volley Galla 
MT orienterede. Der er mange positive tilbagemeldinger. Vi er i gang med evaluering og tanker om 
afvikling fremover. 
JRN foreslår at der spilles om bronze. 

https://www.facebook.com/melcijana/?fref=nf


 
4. Certificering til VolleyLigaen 

• Proces frem mod en endelig certificering (bilag vedhæftet – Certifiicering til VL skriv til klubberne og 
Ambition for VL). 

• Ambition for evt. nye klubber i VolleyLigaen (bilag fremsendt af HEP den 3. januar). 
• Status på eksisterende klubber i VolleyLigaen. 

 
Ref. 
SVB orienterede om processen. TVD bedes tage stilling til antal hold i Ligaen og hvordan en evt. 
udvælgelse skal ske. 
TVD ønsker en inkluderende Liga, men der skal stilles krav. Antal hold bør være afpasset hvor mange 
der certificeres. 
Administrationen laver en plan for den videre proces. JRN stiller sig til rådighed til sammen med 
administrationen at systematisere de oplysninger der er indsendt og skal have at suppleret med.  
Det skal være afklaret inden 1. april 2018 hvilke hold, der spiller i Ligaen i sæson 2017-18. 
 

5. Sponsor og marketing 
Videreførelse af drøftelserne fra sidste TVD styregruppe møde vedr. forbundets muligheder for at øge 
sponsorindtægterne (JRN). 
 
Ref. 
MT orienterede om ”Top24” seminar med Jens Larsen, der arbejder videre med en mindre gruppe, og 
vender tilbage i foråret. 
MT orienterede om ansøgning til DIFs initiativpulje. 
 

6. TV, streaming og medier 
• Drøftelse af skrivelse fra forbundet vedr. klubbernes investering i optageudstyr til live-streaming 

(JRN). 
• Aflysning af planlagte sending af ligakampe (JRN).   
 
Ref. 
JRN: Vedr. optageudstyr foreslås det fra klubberne at der indkøbes f.eks. 3 sæt udstyr til deling 
geografisk.  
Ved aflysning af streaming af kampe er det vigtigt med hurtigst mulig besked til alle involverede parter. 
 

7. Events 
 
Ref. 
TBR orienterede om samtaler med trænere i USA om at komme til en clinique.  
 

8. Internationalt 
 

Ref. 
a. NEVZA 
b. CEV 
c. FIVB 

Intet at referere. 
 

9. Nationalt 
 

Ref. 
a. DIF 

EJA orienterede om arbejdet med at få støtte fra TD/DIF, da vi ligger udenfor TD’s støttekoncept. 
FU har holdt møde med DIF’s formand og økonomidirektør. 

b. Team Danmark  
MT har talt med TD konsulent. Vi er indkaldt til administrativt møde den 17. januar 2018 med TD 
og DIF. 

 
10. Økonomi 

 
Ref. 
a. Status 2017 
b. Budget 2018 – bilag udsendes før mødet 



CLB gennemgik status og budget. 
TVD havde ingen kommentarer til bestyrelsens budgetudkast. 

 
11. Forberedelse af netværksmøde onsdag den 24. januar 2018 

 
Ref. 
HB orienterede om planlægning. TBR og HB er i gang med oplæg til mødet. 
På netværksmødet vil VD introducere hvordan VD arbejder med talent, elite og landshold, og modtage 
netværksmødets deltageres input til samme. Desuden vil VD komme med principielle udmeldinger 
omkring dialog.' 
 
 

12. Eventuelt samt næste møde 
• Orientering om møde i Anti Doping Danmark og drøftelse af videre tiltag (bilag vedhæftet – 

mail fra HEP Feedback og præsentation fra Fælles forbundsmøde). 
 

Ref. 
• Administrationen arbejder videre med oplæg til evt. politik. 
• EJA orienterede om henvendelse fra Gentofte Volley vedr. samarbejde om træneransættelse. 

Indstillingen er, at vi ikke kan indgå i sådan en ordning uden forudgående drøftelse. 
• Næste møde onsdag den 21. marts kl. 17.00. 
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