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Referat 
 

Fremmøde: 26 stemmeberettigede deltagere.  
 
 
1. Valg af dirigent.  
 
Bestyrelsen indstillede Finn Niemann, som blev valgt.  
Dirigenten konstaterede at mødet var lovligt indvarslet.  
 
 
2. Godkendelse af formandens beretning, herunder også beretninger fra de enkelte 

områder. 
 
Formanden bød særligt velkommen til Thomas Bach, næstformand i Danmarks 
Idrætsforbunds.  
Også velkommen til Torben Larsen, ærestegnsindehaver i Volleyball Danmark.  
 
Formanden supplerede den skriftlige beretning:  
 
I en svær tid har der været nogle sportslige lyspunkter. Volleyligaen blev afviklet for sæson 
2020/21, og den danske beachvolleyball tour har ligeledes kunnet gennemføres.  
I forhold til landshold- og talentarbejde har vi været på stand-by, men vi er glade for at kunne 
genoptage det nu. Breddearbejdet har fortsat lidt bag kulissen, især med Ramasjang Volley 
og City Volley. Det store spørgsmål er, om vores medlemmer bliver i klubberne. Vi skal være 
ekstra opmærksomme på kommunikationen til nuværende og nye medlemmer.  
 
Ved sidste repræsentantskabsmøde var fokus bagudrettet i forhold til økonomi. I år skal vi 
kigge fremad med nye vedtægter, en ny vision og en ny udvalgsstruktur.  
 
Stor tak til Danmarks Idrætsforbund og til kredsene for at hjælpe økonomisk i nødens stund. 
Gælden er betalt tilbage, og Volleyball Danmark arbejder nu på at genetablere en 
økonomisk frihed.  
 
Personalemæssigt har Peter Morell stoppet sin ansættelse i Volleyball Danmark, og jeg 
opfordrer til at I takker ham for hans virke i dansk volleyball, når I møder ham i hallerne.  
 
Vi har en engageret bestyrelse, og vi skal kunne have en livlig diskussion i bestyrelsen og i 
repræsentantskabet. Vi skal have og har en loyal administration, og fra et personligt 
synspunkt skal der lyde en tak til Jesper Jørgensen for din indsats igennem det sidste år.  
 
 
Ingen kommentarer fra forsamlingen.  
Beretningen blev enstemmigt godkendt. 
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3. Fremlæggelse af den reviderede resultatopgørelse samt status pr. 31. december 
2020 til godkendelse. 

 
Morten Refsgaard gennemgik årsresultatet.  
Det er det bedste resultat længe, i et år, der ikke blev som forventet.  
 
To afgørende punkter for resultatet i 2020 er, at landsholdene ikke har spillet i 2020 – men 
i stedet spiller i 2021, og at der er blevet modtaget lønkompensation for administrationens 
hjemsendelse.  
 
Vi er gældfrie to år før genopretningsplanen, og forventer for 2021 et positivt resultat.  
 
Kennet Rusbjerg, Lyseng Volley: Er det mærkeligt, at vi tjener penge på talentudvikling? 
Kan vi arbejde med at økonomien skal gå i 0 for dette. Kan det gøres billigere for den enkelte 
spiller.  
 
Morten Refsgaard: Det er en bestyrelsesbeslutning og historisk beslutning. Står produktet 
mål med prisen, er det måske rimeligt. Det er en afvejning  
 
Mads Olsen: Det snyder måske lidt i regnskabet. Det er ikke et mål i sig selv, at lave 
talentaktiviteter, der laver overskud. Måske er denne fordeling kun aktuel for 2020.  
 
Morten Refsgaard: Med de nye takster, vil det blive billigere at være ungdomsspiller.  
 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.  
 

 
4. Behandling af forslag. 

 

a. Bestyrelsens forslag til strategi. 

Mads Olsen fik ordet og supplerede det skriftlige materiale:  
 
Visionsarbejde kan være proforma arbejde, men for mig betyder det at have en vision, også 
et holdepunkt, som man bestræber sig på at opnå. Det store arbejde ligger i at stræbe efter 
at opnå visionen og de mål, som vi sætter op. Det skal være et centralt omdrejningspunkt 
for den måde, vi arbejder.  
 
Vores nye motto er: Sammen er vi stærkere. Det gælder både på banen, men også for den 
måde, vi skal arbejde sammen på uden for banen i det politiske liv. Bestyrelsen er pt. i gang 
med at ringe rundt til alle medlemsklubber for at snakke om, hvordan vi gør hinanden bedre.  
 
Vi skal som sport vise nye veje og gøre sporten mere synlig. Nytænkning af produkt og 
kommunikation.  
 
Vi skal vise stolthed over vores sport, vi skal tage ansvar for fællesskabet, vi skal skabe 
store oplevelser, og vi skal sikre mangfoldighed.  
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Ulrik Hesse, Gentofte Volley: Mange gode ting i strategien. Der er ikke mange punkter for 
hvordan, strategien skal løses. Har bestyrelsen tænkt videre på, hvordan det skal integreres 
i det næste års arbejde. Nævnte nogle eksempler for innovative løsninger fra basketball. 
 
Mads Olsen: Strategien er et nyt produkt, så vi er ikke nødvendigvis nået dertil endnu. Vi 
skal i gang med dialog med klubberne og andre interessenter. Vi skal ud at finde svarene 
hos klubberne. Vi kan ikke finde løsninger, der passer alle. Vi skal derimod forsøge at finde 
differentierede tilbud, der passer til de enkelte klubbers behov.  
 
Erik Kreuzfeldt: Indgangsvinklen er at bruge videnskab i stedet for gisninger. Vi skal være 
bedre til at bruge den forskningsbaserede viden.   
 
Judith Parus, Volleyball Esbjerg: Velbeskrevet og godt formuleret strategi. Lidt træt af at 
innovative løsninger ikke altid kommer de små klubber til gavn. Sender en bøn om at tænke 
på yderområderne. Vi skal have en diskussion om, hvad er kerneområderne. Husk at vi er 
en bred forening, med mange forskellige klubber.  
 
Erling Bøttcher, Ishøj Volley: Der mangler konkret nogle løsninger, på hvordan strategien 
skal løses. Mener at licenssystemet i Volleyball Danmark skal ændres. Der er ikke nogen 
anerkendelse af talentudviklingsmiljø i volleyball. Klubskifte skal foregå struktureret. Dette 
foregår med internationale spillere. På national plan er der ikke nok struktur. Det er på tide 
at gøre op med det.  
 
Mads Olsen: Til Judith – Der er store forskelle på klubforhold og klubstørrelser. Vi forsøger 
at gøre os selv klogere på de forskellige klubbers behov. Det er et mål at skabe tilbud og 
støtte til alle. Vi kan godt bevare kerneproduktet samtidig med, at vi udvikler på sporten. Det 
er ikke enten eller, men begge dele.  
Til Erling – Der skal kigges på jura, kontrakter, osv. Jeg kan godt se problemet, og når vi 
afskaffer den personlige licens, skal der arbejdes i nye løsninger, hvor alle input er 
velkomne.  
 
Andreas Jung, Tønder Volleyballklub: Mads, kom gerne ned og besøge en mindre klub. 
Havde en fantastisk oplevelse med et opkald fra Jørgen Bentzen. En positiv oplevelse og 
behagelig samtale. Som små klubber oplever vi, at der bliver kastet mange tilbud på bordet. 
Som små klubber mangler vi hænder til at sætte tingene i værk, og det ønsker vi hjælp til 
fra forbundet.  
 
Mads Olsen: Vi har ikke færdige løsninger i forhold til f.eks. klubdrift. Måske kan forbund og 
klub arbejde sammen om at lave partnerskabsaftaler med f.eks. kommuner. Vi skal måske 
have en gradvis professionalisering af klubdriften. Det er ikke alle klubber, som skal løfte 
alle dele af strategien.  
 
Karsten Strandridder, Kolding Volleyballklub: Ros til strategiarbejdet. Der ligger meget 
benarbejde fremadrettet. Er det blevet drøftet, hvordan strategien og forbundet skal 
forankres lokalt? 
 
Natascha Winther Olsen, ASV: Kan der ansættes en til Jyllandsområdet, som skal varetage 
nogle af disse opgaver? 
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Kristian Holst: Det er noget vi også drøfter i bestyrelsen, at der skal lokale/regionale 
konsulenter ud i områderne.  
 
Erik Graversen, Midtjysk Volleyballs beachvolleyudvalg: Husk at tænke mulighederne med 
at kombinere volleyball og beachvolley. Reglerne skal gøres mere fleksible.  
 
Strategien blev vedtaget enstemmigt.  
 
 

b. Bestyrelsens forslag til nye vedtægter (vedtagelse kræver 2/3 af de afgivne 

stemmer er for forslaget). 

Robert Mikelsons fik ordet og supplerede det skriftlige materiale:  
 
De nuværende vedtægter trænger til fornyelse. Vil ikke gennemgå det fra ende til anden, 
men vil understrege seks punkter:  
 

• En del af strategien er blevet skrevet ind i vedtægterne 

 
•  Medlemsbegrebet i Volleyball Danmark er ændret. Der vil blive lavet en medlemsforening af 

deltagere til City Volley. På sigt skal selvejende institutioner også kunne blive medlemmer.  

 

• Der vil kun blive arbejdet med to type medlemskaber fremover 

 

• Ændringer og beskrivelse af organer.  

 

• Ønske om en styrkelse af medlemsdemokratiet, hvorfor bestyrelsesmedlemmer og kredse 

ikke længere er stemmeberettiget.  

 

• Laver en ny disciplinærinstans, som er uafhængig af bestyrelsen.  

Bemærkninger:  
 
Karsten Strandridder, Kolding VK: En appel til at benytte ændringerne til at kalde 
Syddanmark for Sydjylland.  
 
Ulrik Hesse, Gentofte Volley: Et spørgsmål til jurist i f.eks. disciplinærinstansen, om det 
kræver aktuelt medlemskab af en volleyball forening? Tiltror ikke Volleyball Danmark 
rettighederne til formidling af lyd og billede. Det kræver, at Volleyball Danmark viser, at de 
magter opgaven. Opfordrer til at denne paragraf skrives om.  
 
Michael Bendix, ASV: Betyder paragraffen også, at der skal søges tilladelse fra Volleyball 
Danmark at vise kampe fra f.eks. 1.-2. division? 
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Kennet Rusbjerg, Lyseng Volley: Deler de samme betragtninger. Klubberne gør en del for 
at streame f.eks. ungdomskampe. Med denne paragraf begrænses udviklingen i klubben. 
Ønsker en knap så striks paragraf.  
 
Robert Mikelsons: - til Karsten: Vi korrigerer til Sydjylland.  
– til Ulrik: har man været medlem af en medlemsforening, selv hvis det er mange år siden, 
så er man valgbar til appelinstansen og disciplinærinstansen. – ang. lyd og billede: Det er 
ikke en ny bestemmelse, den har stået i de nuværende vedtægter. På dette 
Repræsentantskabsmøde kan vi ikke blot tage denne paragraf ud. Til spørgsmålet om 
Volleyball Danmark har rettighederne til f.eks. lyd og billeder til ungdomsstævner, så er det 
korrekt, men man behøver ikke at få tilladelse til disse aktiviteter, og paragraffen 
administreres her lempeligt.  
 
Ulrik Hesse, Gentofte Volley: Det har ikke tidligere været noget problem med rettigheder, da 
der ikke har været interessekonflikter. Er ikke tilfreds med svaret, men ønsker en 
transparens omkring tilbud fra forbundets side, og jeg synes at der ikke er levet op til hvad 
der er blevet lovet.  
 
Mads Olsen: Meget går på utilfredshed med aftalen med Genius Sport. Appellerer til at vi 
finder løsninger sammen.  
 
Michael Bendix, ASV: Problemet er at klubberne ikke har et alternativ, hvis løsningen med 
Genius Sport ikke virker. Der bliver brugt frivillige kræfter på noget, som klubberne ikke har 
tid til.  
 
Niels Erik Broberg, Hvidovre VK: Der er en problematik omkring netop denne paragraf. 
Foreslår at nedsætte en arbejdsgruppe, der sammen med Volleyligaforeningen får kigget 
på problematikker.  
 
Kennet Rusbjerg, Lyseng IF: Ros for at gøre noget, der kan vise volleyball til nogle flere. 
Når det er lykkes, er det fedt. Der er måske en teknisk løsning, der ikke virker optimalt. Det 
er bedre end at have en enkelt medarbejder, der kommer ud og viser enkelte kampe. Enig 
med at samle nogle folk, og se hvordan vi kan arbejde sammen om at gøre det hele bedre.  
 
Ulrik Hesse, Gentofte Volley: jeg er i tvivl om der skal stemmes for eller imod. Opfordrer 
bestyrelsen til at lave en forhandling omkring punktet, der har været til diskussion.  
 
Jacob Petersen, Middelfart VK: Ser potentialet i aftalen med Genius Sport, men ser 
udfordringer i forhold til snitfladen.  
 
Mads Olsen: Hvis vedtægtsændringerne ikke godkendes, ændres der stadigvæk ikke ved 
dette punkt om rettigheder, da ordlyden i de gældende vedtægter er den samme. 
Bestyrelsen er bestemt klar til at gå i dialog om vedtægtsændringer, men fastholder at 
aftalen med Genius Sport skal overholdes i kontraktens løbetid (2 sæsoner mere). Vi skal 
arbejde med Genius Sport om at optimere produktet, og hvis vi ved kontraktens udløb stadig 
ikke er tilfredse med produktet, så må vi finde en anden løsning.  
.  
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Stemmer for vedtægtsændringer: 24 (kræver 2/3 af stemmer) 
Dermed er vedtægtsændringerne vedtaget.   
 
 
Resten af dagsorden blev gennemført herefter efter de nye vedtægter. 
Der var herefter 17 stemmeberettigede. 
 
 
5. Behandling af eventuelle forslag. Fortsat. 

 
c. Forslag indsendt af FVBK vedrørende frist for udmelding af takster for 

turneringsgebyrer. 

Peter Juhl, FVBK beskrev forslaget.  
 
Karsten Strandridder, Kolding VK: Tak til fynskredsen for forslaget. Opfordrer til at 
udmelding af takster kommer endnu tidligere.  
 
Mads Olsen: Ønsker at melde gebyrer ud i god tid. Der er ingen problemer fra bestyrelsens 
side med at vedtage forslaget.  
 
Forslaget blev vedtaget med flertallet af stemmer.  
 
 
 
UDEN FOR DAGSORDEN:  
 
Uddeling af Årets Ildsjæl – Mikkel Vejlby, og Årets Breddeklub – ABC Aarhus Beachvolley, 
samt overrækkelse af Ærestegn til Steen Spangen.  
 
Thomas Bach fra Danmarks Idrætsforbund fik ordet uden for dagsordenen:  
Tusind tak for at bruge jeres tid på at være frivillige i Volleyball Danmark og dansk idræt. 
Tak til bestyrelsen i Volleyball Danmark for samarbejdet. Afstanden mellem hinanden er 
blevet kortere, og vi skal stå sammen om at komme ud på den anden side af Covid-19. 
Tusind tak til alle de frivillige i Volleyball Danmark. Det har været flot at se den ro og 
genopretning, der er blevet arbejdet med i det sidste stykke tid. Andre idrætter kan godt lære 
af volleyball, med hvordan indendørssporten rykker ud i form af f.eks. City Volley.  

 
 
 

6. Fastsættelse af kontingentsatser for medlemmer. 
Indledtes med præsentation af bestyrelsens model for fremtidig takststruktur. 

 

a. Bestyrelsen indstiller kontingentsatserne for almindelige medlemsforeninger 

uændrede for sæson 2021-22, og i sæson 2022-23 som beskrevet i model for 

fremtidig takststruktur.  
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Satserne fremgår af dette skema: 

Kontingent kr. årligt pr. klub: sæson 2021-22 sæson 2022-23 

Basismedlemskab 0 0 

Medlemskontingent indslusning 600               600  

Medlemskontingent 1-14 medlemmer 1.500               600  

Medlemskontingent 15-29 medlemmer 1.500             1.200  

Medlemskontingent 30-49 medlemmer 1.500             2.000  

Medlemskontingent 50-74 medlemmer 3.600             3.000  

Medlemskontingent 75-99 medlemmer 3.600             4.000  

Medlemskontingent 100-149 medlemmer 5.200             6.000  

Medlemskontingent 150-199 medlemmer 5.200             8.000  

Medlemskontingent 200+ medlemmer 7.000           10.000  

 

Kommentarer til indstillingen:  
 

Natascha Winther Olsen, ASV: En klub med 360 medlemmer som er ren seniorklub, og de 
nye ændringer vil give et tab på 40.000kr. Det vil resultere i en stor kontingentstigning for 
divisionsholdene. Er der tænkt på måder, hvor man kan hjælp klubber, der bliver hårdt ramt 
ved denne model.  

 
Karen Bonnesen, Holte IF: Bakker Natascha op i problematik. Føler ikke, at det er en 
”Stærkere Sammen” filosofi 

 
Judith Parus, Esbjerg Volleyball: Skævvrider priserne. Forældre er villige til at betale. Der er 
ikke problemstilling med priser for ungdom. Det er et forkert billede at sende.  

 
Mads Olsen: Jeg vil gerne rydde en misforståelse af vejen. Klubber skal stadig opkræve 
kontingent, pengene skal bare bruges i klubben i stedet for at blive betalt til Volleyball 
Danmark.  

 
Ulrik Hesse, Gentofte Volley: Enig med Natascha og Karen. Udgiften bliver spredt ud over 
alle i klubben, og dermed er ungdom stadigvæk med til at betale for senior. Det er fint at 
simplificere, men det må godt koste noget at spille breddevolleyball og ungdomsvolleyball.  

 
Kennet Rusbjerg, Lyseng IF: Tak for at fjerne spillerlicenserne. Det har været kompliceret. 
Vi fjerner administrativt arbejde for spiller og for Volleyball Danmark. Hvordan sikrer vi flow’et 
af spillere, og hvem der spiller hvor. Det er op til klubberne, hvordan de vil fordele den ekstra 
udgift.  

 
Erling Bøtcher, Ishøj Volley: Bakker op om forslaget, det er de rigtige grundtanker. 
Afskaffelsen af personlige licens åbner op for nye tanker. Det kan måske anspore klubber 
til at arbejde med ungdom.  
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Preben Dahlgaard, Bedsted KFUM Volley og MJVB: Fortaler for at afskaffe den personlige 
licens. Se klubben som en helhed, det koster OGSÅ penge at lave ungdomsvolleyball. Stor 
opbakning fra Bedsted.  
 
Natascha Winther Olsen, ASV: Hvis merudgiften for kontingent skal deles ude på spillere, 
så vil de stoppe.  

 
Andreas Jung, Tønder: Som repræsentant for en lille breddeklub er det et attraktivt forslag. 
Er også fortaler for at spillerlicensen fjernes. Det må ikke gå så hårdt ud over klubber, som 
har elitevolleyball. Appellerer til at kigge på taksterne igen.  

 
Morten Refsgaard: Der er fuld forståelse for de enkelte klubbers situation. Denne model vil 
gøre det nemmere at få flere klubber nye med ind i Volleyball Danmark.  

 
Erik Kreuzfeldt; Ikast KFUM og bestyrelsen: Der bliver nu vendt om på en historisk fordeling, 
hvor Kidsvolley før skulle betale for Eliten.  
 
Ulrik Hesse, Gentofte Volley: Opponerer imod at det skal være helt gratis for Kids og 
Ungdom. 

 
Kenneth, Lyseng IF: Tænker ikke at klubben som sådan kommer til at spare penge, men 
tænker ikke det enkelte kontingent kommer til at stige meget.  

 
Natascha Winther Olsen, ASV: Er der en løsning til de klubber, som rammes hårdt?  
 
Jesper Jørgensen redegjorde for et groft overslag over konsekvenser for en ren seniorklub, 
hvor alle faktorer tages med, bl.a. sparet personlig licens. Dette vil tyde på en stigning på 
50-100 kr. pr. spiller.  

 
Mads Olsen: Nej, der er ikke indbygget en overgangsordning. Ved reformer bliver nogle 
grupper ramt, bestyrelsen vil kigge på dette. Klubberne skal selv stå for fordelingen.  

 
Morten Løgager, Rosenlund Volley og SVBK: SVBK kigger på modellen til turneringsgebyr. 
Synes det er fint, at seniorklubberne er med til at betale for ungdomsarbejdet i de andre 
klubber.  

 
Michael Bendix, ASV: Klubben leverer mange talentcentertrænere, så der støttes også 
ungdomsudvikling herfra. Som ren seniorklub bidrager de stadig til ungdomsarbejde i 
Volleyball Danmark.  

 
Dirigenten huskede forsamlingen på, at punktet handler om fastsættelse af kontingenter og 
ikke en diskussion om ungdom vs. senior.  

 
Karen Bonnesen, Holte IF: Hvordan får man den kommunikative adgang til forbundets 
medlemmer? Bliver der en form for registrering? 

 
Jesper Jørgensen: Der skal findes en løsning for registrering af spiller, så man kan følge 
spillerens rejse fra klub til klub og i form af data.  
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Afstemning: 15 stemmer for, forslaget blev dermed vedtaget.  

 
b. Kontingent øvrige medlemmer: 0 kr. årligt. 

Afstemning: 15 stemmer for, forslaget blev dermed vedtaget.  
 
 

7. Valg af formand for 2 år (kun ulige årstal) 
Mads Olsen afgår efter tur og er villig til genvalg. 

 

Afstemning: Mads Olsen blev genvalgt.   

 

 

8. Valg af næstformand for 2 år (kun lige årstal) 
Jørgen Bentzen ikke på valg. 

 

 

9. Valg af Økonomiansvarlig for 2 år (kun lige årstal) 
Morten Refsgaard ikke på valg 

 

 

10. Valg af 2-3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (kun ulige årstal) 
Robert Mikelsons afgår efter tur og er villig til genvalg. 
Erik Kreuzfeldt afgår efter tur og er ikke villig til genvalg. 
 
Natascha Winther Olsen og Robert Mikelsons blev indstillet.  
 
Afstemning: Natascha Winther Olsen og Robert Mikelsons blev valgt.  

 

 

11. Valg af 2-3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (kun lige årstal) 
Dorthe Windeleff og Kristian Holst ikke på valg 

 

 

12. Valg af revisor 
Bestyrelsen indstiller den nuværende statsautoriserede revisor:  
”EY godkendt revisionspartnerskab”. 
 
Afstemning: EY blev valgt.  
 
 

13. Valg af 1 medlem til Volleyball Danmarks Appelinstans for 3 år 
Valg af medlemmer og suppleanter til Appelinstansen fortsætter efter den turnus der har 

været gældende for det tidligere Amatør- og Ordensudvalg. 

Pladsen er vakant, og skal besættes af en jurist.  
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Afstemning: Louise Sommer er blevet indstillet og blev valgt.  

 

 

14. Valg af 1 suppleant til Volleyball Danmarks Appelinstans for 3 år 
Louise Sommer afgår efter tur. 
 

Afstemning: Jeff Jørgensen er blevet indstillet og blev valgt.  

 

 

15. Valg af 2 medlemmer til Volleyball Danmarks Disciplinærinstans for 3 år 
Da det er en ny instans, skal der vælges i alt 6 medlemmer, hvoraf mindst 3 skal være 
jurister. Det foreslås, at der for hver valgperiode vælges mindst en jurist. 
 
a. Valg af 2 medlemmer for 3 år 

Afstemning: Jesper Hansen og Leif Sonnesen blev indstillet og blev valgt.  
 

b. Valg af 2 medlemmer for 2 år 

Afstemning: Teis Corneliussen og Finn Niemann blev indstillet og blev valgt.  
 

c. Valg af 2 medlemmer for 1 år 

Afstemning: Johan Hartmann Stæger og Arvid Lisbjerg blev indstillet og blev valgt 
 

 

16. Eventuelt. 
 

Mads Olsen: Takker Erik Kreuzfeldt for arbejdet i Volleyball Danmarks bestyrelse.  
 
Ulrik Hesse, Gentofte Volley: Tillykke til bestyrelsen med at genoprette økonomien. Stor 
ros til ligaholdene, som har fået en turnering til at lykkes.  
 
Dirigenten takker for et godt møde og god ro og orden.  


