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Praktisk information 

 

Volleyball Danmarks repræsentantskabsmøde 2022 

Lørdag den 30. april 2022, kl. 10.00. 

Indskrivning fra kl. 9.20. 

 

Adresse 

Lillebæltshallen, Færøvej 74, 5500 Middelfart. 

 

Tilmelding  

Af hensyn til forplejning mv. er der tilmelding senest den 26. april 2022. 

Tilmelding foregår pr. mail til info@volleyball.dk med angivelse af deltagernavn, klub og funktion i klubben, 

eller evt. anden tilknytning til Volleyball Danmark. 

 

Materiale og nyheder på volleyball.dk 

  

mailto:info@volleyball.dk
https://volleyball.dk/om-volleyball-danmark/repraesentantskabet
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Dagsorden 

 

1. Valg af dirigent  

2. Formanden og de nedsatte bestyrelsesudvalg aflægger beretning  

3. Formanden fremlægger til godkendelse bestyrelsens strategiske arbejde for den kommende periode  

4. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse  

5. Behandling af eventuelle forslag  

Ingen modtaget.  

6. Fastsættelse af kontingentsatser for medlemmer  

 Foreslås uændrede i sæson 2023-24.  

7. Valg af formand for 2 år (kun ulige årstal)  

8. Valg af næstformand for 2 år (kun lige årstal)  

 Jørgen Bentzen villig til genvalg. 

9. Valg af Økonomiansvarlig for 2 år (kun lige årstal) 

 Morten Refsgaard villig til genvalg. 

10. Valg af 2-3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (kun ulige årstal) 

Natascha Winther Olsen valgt i 2021 (ulige år) for 2 år (2021/22 og 2022/23), er udtrådt uden 

for tur.  

Til den opståede vakante plads skal vælges et bestyrelsesmedlem for restperioden, dvs. for 1 

år (2022/23).  

• Karin Iversen opstiller som kandidat. 

11. Valg af 2-3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (kun lige årstal)  

 Kristian Holst og Dorthe Windeleff ikke villige til genvalg. 

• Louise Holm Sommer opstiller som kandidat. 

• Vicky Linnet opstiller som kandidat 
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12. Valg af revisor  

 Bestyrelsen indstiller genvalg af ”EY godkendt revisionspartnerskab”. 

13. Valg af 1 medlem til Volleyball Danmarks Appelinstans for 3 år  

 Trine Binett Jørgensen villig til genvalg. 

 Der bliver en vakant plads for 2 år, hvis Louise Holm Sommer vælges til bestyrelsen.  

• Christoffer Ploug opstiller som kandidat. 

14. Valg af 1 suppleant til Volleyball Danmarks Appelinstans for 3 år  

 Marie Braagaard villig til genvalg. 

15. Valg af 2 medlemmer til Volleyball Danmarks Disciplinærinstans for 3 år  

 Johan Hartmann Stæger (jurist) villig til genvalg. 

Arvid Lisbjerg villig til genvalg. 

16. Eventuelt.  
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Bestyrelsens beretning 

Ved formand Mads Olsen 

 

Kære Volleyball Danmark, 

Med denne beretning vil jeg gerne begynde en ny tradition – nemlig at starte beretningen med at fortælle om 

arbejdet med at implementere den nye strategi, som vi vedtog på repræsentantskabsmødet sidste år. 

Dernæst vil jeg naturligvis også komme ind på de vigtigste sportslige, økonomiske, politiske og 

administrative ting, der er sket i det forgangne år. I forlængelse af den overordnede vision har vi formuleret 

fem hovedområder for vores arbejde for at fremme volleyball i Danmark.  

 

1 - Volleyball Danmark vil sikre fremtidens attraktive volleyballklub gennem høj kvalitet i klubarbejdet, 

innovative tiltag og nærhed i samarbejdet. 

Helt konkret har det været et mål, at såvel bestyrelsen som administrationen skal tættere på klubberne. Det 

arbejde er påbegyndt med, at bestyrelsen kontakter volleyballklubber i Danmark for dels at høre dem om, 

hvordan det går, dels at få udpeget, hvor og hvordan vi bedst kan servicere klubberne. Om end det har vist 

sig at være en større opgave end ventet, fordi mange klubledere har meget på hjerte, så er det et meget 

positivt og inspirerende arbejde. Derudover har vi holdt møder med kredsene og er i fortsat dialog med dem 

om, hvordan vi kan inspirere og støtte klubber til at opgradere udviklingsarbejdet ved hjælp af fx lokale 

ansættelser. 

Fokus i alt det arbejde, vi laver, er at gøre det lettere at være klub. Det betyder både store ting som fx 

afskaffelse af spillerlicensen og også gennemførelsen af de mange konsulentbesøg i klubberne. Desuden er 

der også en række mindre synlige ting og så det selvfølgelige, at alle frivillige og medarbejdere i Volleyball 

Danmark er bevidste om at de er til for klubberne.  

I medlemsundersøgelsen Players First – medlemmet i centrum har vi i år rundet 32 deltagende klubber, 

hvilket giver et fantastisk udgangspunkt for at vejlede om, hvordan klubberne kan blive mere attraktive for 

deres medlemmer. Det har dog vist sig, at vi skal ”tættere på” klubberne i forhold til, hvordan man anvender 

undersøgelsen i det daglige klubarbejde, og vi vil derfor i den kommende periode arbejde målrettet med fem 

udvalgte klubber af samme størrelse.  

I budgettet for 2022 er der afsat et mindre beløb til at understøtte det, vi har valgt at kalde lokale 

ansættelser. Ideen er at inspirere og understøtte klubber/kredse, der har potentialet og lysten til at styrke 

deres arbejde i forhold til rekruttering og fastholdelse ved at ansætte en medarbejder på hel- eller deltid. 

Volleyball Danmark har (desværre) ikke mulighed for at løfte størstedelen af omkostningen til sådanne 

ansættelser, men udover et økonomisk tilskud byder vi også ind med inspiration og faglig støtte. Ideen er at 

inspirere til og understøtte, at der opstår nye kraftcentre rundt omkring i Danmark.  
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Vi har også haft fokus på at tilpasse it-programmer, så de mere effektivt og brugervenligt kan anvendes af 

klubberne. En del af dette arbejde er et kommende nyt elektronisk spillerlicenssystem, der skal lette klubber 

og frivilliges arbejde med klubskifter.  

 

2 - Volleyball Danmark vil fremme og støtte frivillighed gennem anerkendelse af de frivilliges indsats samt 

ved uddannelser af høj kvalitet. 

Volleyball Danmark kunne ikke fungere uden de mange frivillige, der løfter de mangfoldige opgaver ude i 

klubberne. Jeg vil bede jer, der læser disse linjer, sende en tak videre til alle de frivillige i jeres foreninger fra 

os i Volleyball Danmarks bestyrelse. Derudover har vi en række priser, som uddeles med henblik på at hylde 

dem, der gør et ekstraordinært stort arbejde. 

I år fik Jacob Bech Enemark Petersen prisen som Mikasa Danmark Årets Ildsjæl.  
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Rødovre Statsskole Volley løb med prisen som A-sport.dk Årets Klub. 

 

I organisationen har vi gjort små konkrete ting som fx at sørge for en julegave til alle de frivillige og gave til 

dommerne, men ellers er det også en kommunikationsopgave, som vi alle skal huske i det daglige. Volleyball 

Danmark støtter via sine kanaler klubberne i at anerkende deres frivillige – Flere klubber har benyttet sig af 

muligheden til at sende os et ”vink” om en god historie, hvor en frivillig i klubben bliver anerkendt. Og hermed 

en opfordring til klubberne om fortsat at dele ud af deres gode historie, så anerkendelsen også kommer ud 

over klubbens grænser. 

Desuden arbejder vi på at gøre diverse administrative procedurer så enkle som muligt, så de frivillige skal 

bruge mindst mulig tid på disse. 

Volleyball Danmark har i det seneste år brugt flere ressourcer end tidligere på udvikling af kurser og 

uddannelse af frivillige i volleyball og beachvolleyball. Der har i 2021/2022 på trænerområdet været udbudt 

to typer kurser; ”Trænerweekend” indeholdende trænerkurser for forskellige målgrupper samt 

”Aldersrelateret træningskoncept”. Der arbejdes i 2022 på at udvikle et basistrænerforløb i beachvolleyball, 

som i sin struktur minder om den etablerede uddannelse for volleyball. Der er desuden arbejdet på at gøre 

dommeruddannelsen mere tilgængelig ved blandt andet at afvikle dele af teorimodulerne virtuelt, og på 

dommerfronten er der kommet hjemmesiden www.volleyballdommer.dk, som både dommere og spillere kan 

få stor glæde af. Tak til August Jelert for at være primus motor på dette projekt.    

 

  

http://www.volleyballdommer.dk/
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3 - Volleyball Danmark vil være en ansvarlig samfundsaktør gennem stærke fællesskaber, der tager ansvar 

for sociale og sundhedsmæssige forhold. 

Få dage før disse linjer skrives, er det blevet offentliggjort, at Volleyball Danmark har indgået en 

samarbejdsaftale med Julemærkefonden som en central del af vores arbejde med at tage et socialt ansvar.  

 

Arbejdet med CSR (Corporate Social Responsibility) er først og fremmest til for at gøre en forskel for nogle 

mennesker uden for vores eget fællesskab, men det er også til for at bidrage til den samlede fortælling om  

Volleyball Danmark, for vi vil gøre en forskel og vi vil være en attraktiv samarbejdspartner. Vores arbejde 

med CSR, og vores arbejde generelt bliver udført med fokus på vores værdigrundlag ”Plads til alle – brug for 

alle”. Det er for os ikke noget vi bare siger og skriver, det er noget vi mener og som ligger til grund for vores 

daglige arbejde.Som en del af Danmarks Idrætsforbund (DIF) arbejder vi også med et par andre emner af 

samfundsmæssig karakter. Mest ligefor er en problematik, der er begyndt at dukke op omkring den 

sportslige inklusion af transkønnede, interkønnede og non-binære. DIF er netop kommet med en rapport på 

området og bestyrelsen er i gang med at diskutere, hvordan disse regler kan implementeres i vores sport. Vi 

arbejder på at skabe regler, der sikrer størst mulig inklusion uden at det ødelægger den fair konkurrence, 

som er central i al sport. 

Cityvolley, der har været eksternt finansieret frem til 31. december 2021, fortsætter i 2022 da projektet har 

vist sin bæredygtighed. Cityvolley spilles i de større byer, hvor brugere kan tilmelde sig via et månedsgebyr 

eller via et engangsgebyr per aktivitet, og det forventes at brugerbetaling fremadrettet vil kunne finansiere 

udgifterne. Cityvolleys primære mål er dels at få vist vores sport frem for nye brugere, dels at aktivere unge 

studerende med henblik på at skabe bedre trivsel.     
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Også Danmark er berørt af den tragiske situation i Ukraine. Som et af de første forbund under CEV 

opfordrede Volleyball Danmark CEV til at ændre deres beslutning om kun i begrænset omfang at sanktionere 

Rusland og Belarus i forbindelse med Ruslands invasion af Ukraine. CEV blev klogere og ændrede synspunkt. 

Et andet aspekt af konflikten er, at vi er kommet i pulje med Ukraine i European Golden League, og da de af 

forståelige grunde ikke kan afholde deres hjemmebanekampe i Ukraine, så har Volleyball Danmark påtaget 

sig at afvikle begge kampe i Danmark. Vi håber på, at rigtig mange tilskuere vil komme og støtte både 

Danmark og Ukraine. 

 

4 - Volleyball Danmark vil optimere talent- og elitearbejdet for spillere, klubber og landshold gennem en 

tydelig rød tråd i udviklingsarbejdet samt ved et styrket træner- og støtteset-up 

Som det vil være de fleste bekendt, skal vores herrelandshold spille både EM-kvalifikation og European 

Golden League i år, mens kvindelandsholdet skal spille EM-kvalifikation. Det er jo herligt med stor sportslig 

aktivitet, men det lægger også beslag på en meget stor del af den økonomi, der er afsat til elitearbejdet. Det 

betyder desværre, at den vision, vi har om at ansætte fuldtidslandstrænere for at styrke arbejdet med at gøre 

de dygtigste unge i klubberne endnu dygtigere, er sat i bero indtil vi har økonomi til det.  

Den sportslige succes og deltagelse i European Golden League betyder også, at arbejdet med landsholdene i 

de kommende tre år skal gentænkes, da vi pt. ikke har midlerne til at opretholde et så højt aktivitetsniveau.  

Der blev i 2021 etableret en Volleyskole på Fyn, ligesom der er dialog om opstart af en Volleyskole i Syd. Det 

betyder, at der forhåbentligt fra efteråret 2022 vil være Volleyskoletilbud i Nord, Vest, Syd, Midt og Øst. 

Desuden vil der naturligvis stadig være Talentcenter og Camp-tilbud i både Øst og Vest, hvor hele landet vil 

være inviteret.  

I forhold til talentarbejdet er en ny trænermanual på vej. Den nye Trænermanual vil understøtte den rød tråd i 

ungdomsarbejdet. Manualen vil komme i en elektronisk udgave, og blive tilgængelig for alle trænere og 

ledere.  

På beachvolleyball fronten sker der en stor forbedring af rammerne for vores landshold. Landstræneren for 

kvinder ansættes nu på markant øget tid. Clara Bernberg Windeleff og Sofia Nørager Bisgaards flotte 

femteplads til U19 VM har også være medvirkende til at sikre, at Volleyball Danmark har indgået et foreløbig 

treårigt samarbejde med DIF/Team Danmark og KIRKBI om at etablere en landsholdsbase for kvinder. Det vil 

markant øge antallet af træningspas for kvinderne samt trække tråde fra senior elitearbejdet til arbejdet med 

de bedste ungdomsspillere. Samarbejdet er lavet med henblik på deltagelse ved OL i 2028.  

I beachvolleyball er der nu udarbejdet en struktureret plan for udtagelser til U-EM, der indeholder et løbende 

årshjul og camps, så de yngre spillere hvert år og løbende er i et forløb frem til hvert U-EM. Formålet er at 

skabe bedre mulighed for udvikling og sparring. 
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5 - Volleyball Danmark vil synliggøre og udbrede volleyball ved innovativt at udvikle mulighederne for, 

hvordan vi er sammen om volleyball. 

Ud over at udbrede volleyball til flest mulige aktive brugere ligger der under dette hovedområde også 

ambitionen om at gøre volleyball mere attraktivt for eksterne samarbejdspartnere.  På dette område er der 

sket en del. 

Det er en vigtig prioritering for Volleyball Danmarks bestyrelse, at vi øger vores kommercielle indtægter for 

derigennem at kunne skabe bedre muligheder og service for vores medlemmer. Til det formål er der ansat to 

medarbejdere. Der er ansat en videokonsulent med henblik på at styrke tilstedeværelsen på sociale medier, 

særligt instagram, og det har allerede resulteret i en kraftig vækst i følgere og interaktion. Der er desuden 

ansat en kommerciel chef, der skal forsøge på at omsætte det tydeligere brand til aftaler med eksterne 

samarbejdspartnere, og der er netop indgået en toårig partneraftale med TimeGruppen, der bliver 

landsholdspartner for volleyball A-landsholdene.  

Der er udarbejdet en brandingmanual, som definerer det visuelle udtryk, farver og logo, der bruges i vores 

kommunikation. Det vil fremadrettet føre til en mere tydelig, genkendelig og ensartet kommunikation/visuelt 

udtryk, hvilket også er et skridt på vejen mod at finde flere eksterne samarbejdspartnere.  

Der er for sæsonen 2021/22 indgået en samarbejdsaftale med Sport Live omkring transmission af udvalgte 

kampe fra Volleyligaen. Det er naturligvis et begrænset antal kampe der kan ses på Sport Live, men udover 

eksponeringen på tv giver det også adgang til videomateriale i høj kvalitet med highlights, som såvel forbund 

som klubber har gavn af.   

Volleyball Danmark er kommet på LinkedIn, og har primo 2022 styrket kommunikation via denne platform for 

at komme ud til interessenter, og for at øge kendskabet til Volleyball Danmark samt for at gøre opmærksom 

på de kommercielle muligheder som Volleyball Danmark har at tilbyde. Desuden arbejder vi på at styrke 

kommunikationen og interaktionen med volleyball interesserede i Danmark. 

Ydermere har vi i løbet af året være i gang med at lave videooptagelser af vores forskellige kerneaktiviteter. 

Disse skal bruges til at lave produktspecifikke ”reklamer”, som medlemsklubber kan få gratis. Vi har pt. 

RamasjangVolley videoen, og den er blevet taget godt imod af klubber. Der vil blive produceret en ca. 30-40 

sekunders video for alle kerneaktiviteter. Når de er produceret, vil det materiale blive brugt i en samlet 

brandvideo for Volleyball Danmark. 
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Det sportslige – indendørs volleyball 

Mens disse linjer skrives, kører slutspillet i Volleyligaen på fuld kraft, så i modsætning til sidste års beretning, 

kan jeg ikke gøre status over en overstået sæson. Men det er i sig selv meget positivt, fordi det betyder at 

Covid19 for første gang, siden jeg blev valgt som formand, ikke har udskudt eller helt aflyst sæsonen. Helt 

slap vi dog ikke, men det ser ud som om, at vi trods vanskeligheder i december og januar ender med at 

kunne afvikle alle kampe i alle rækker.  

I den forbindelse skal der lyde en stor tak til alle klubberne, som har været fleksible, konstruktive og ivrige 

efter at få spillet alle kampe. Også stor tak til dommerne, som har skullet tilpasse sig kampflytninger i et 

omfang, vi forhåbentlig ikke kommer til at opleve i lang tid. 

I år lykkedes det lige akkurat at gennemføre FINAL4 i Aarhus. Danmark var lige lukket op efter den korte 

nedlukning i december og januar, og på den baggrund var det skønt at kunne afvikle otte meget velspillede 

kampe med masser af tilskuere til at skabe stemning og fest. I damernes række var Brøndby VK en tand 

bedre end de andre og slog Holte IF 3-0 i finalen.  

 

Hos herrerne var der anderledes spænding med femsættere i såvel semifinale som finale. Efter en fantastisk 

jævnbyrdig og velspillet finale trak Gentofte Volley sig sejrrigt ud af finalen, hvor de vandt med mindst mulige 

margin. Kæmpe tak til ASV for et flot arrangement – vi glæder os allerede til at komme til Aarhus til næste 

år.  
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I divisionerne drillede Covid19 lidt mere, men med stor vilje til at spille alle kampe og megen fleksibilitet fra 

klubber, dommere og turneringsadministrationen er det lykkedes at få afviklet alle kampe, og dermed får vi 

en sportslig afgørelse på turneringen.  

 

Det sportslige – i beachvolleyball 

Det har på mange måder været et fantastisk år for dansk beachvolleyball. Sæsonen startede samtidig med 

at Danmark for alvor åbnede op efter Covid19, og det benyttede rigtig mange til at komme ud i sandet og 

spille beachvolleyball. Aldrig før har der været så mange tilmeldte til stævnerne rundt omkring i Danmark, og 

i et almindeligt år ville dette måske have været den altoverskyggende beachvolleyball nyhed. Imidlertid blev 

det Clara Bernberg Windeleff og Sofia Nørager Bisgaard, der løb med de helt store nyhedsoverskrifter. Ikke 

nok med at de til det flotte og festlige finalestævne I Nyhavn vandt deres første DM-titel sammen, så 

lykkedes det også de talentfulde unge kvinder at vinde bronze til U20-EM, mens de til U19-VM sikrede sig en 

fornem 5. plads. Deres store potentiale har gjort at Volleyball Danmark i samarbejde med DIF/Team 

Danmark og KIRKBI har lavet en større elitesatsning med bedre støttefunktioner og bedre trænings- og 

rejsemuligheder for de allerbedste damespillere. Det langsigtede mål for de to er kvalifikation til OL i 2028. 
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Da 2021 gik på hæld blev Clara og Sofia også nomineret til Politikens Årets Fund pris, hvilket er kun 2. gang i 

prisens historie at volleyball er repræsenteret (første gang var det Sofia alene, der blev nomineret)  

Det var ikke kun kvinderne, der imponerede i sandet. Også Jacob Stein Brinck og Kristoffer Abell leverede et 

topresultat, da de i Brasilien fik en 5. plads i en firstjernet turnering på World Touren.  Til DM mødtes de to i 

finalen, hvor de var sammen med henholdsvis Daniel Thomsen og Nicolai Houman, og her var det Kristoffer 

Abell og Nicolai Houman, der vandt.   

 

Det sportslige – breddearbejdet 

Breddearbejdet fylder meget i såvel Volleyball Danmarks strategi som i det daglige arbejde for bestyrelse og 

ansatte. Når det er sagt, så er vi kommet ud af en periode, hvor breddearbejdet har haft trange kår på grund 

af de nedlukninger, der har været i de to sidste år. Volleyball Danmarks fineste formål er at understøtte 

klubberne i deres arbejde med at udbrede vores dejlige sport og fremme såvel rekruttering som fastholdelse 

af spillere og frivillige. Dette gøres på en lang række forskellige områder.  

Kidsvolley er et fantastisk børnespil, som nu har eksisteret i over 20 år. Den gentænkning af volleyball er en 

stor succes, der har gjort volleyball til et mere tilgængeligt spil for børn og unge, har givet masser af nye, 

dygtige spillere ude i klubberne. Men spillet er i fortsat udvikling. I år blev der introduceret en 

gennemgribende ændring i Kidsvolley level 2, som over sæsonen er prøvet af i alle kredse og områder. I 
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foråret kommer der til at være en større evaluering af de nye regler, hvor de endelige regler fastlægges. 

Sådan er det nemlig med Kidsvolley – her tilrettes reglerne løbende, hvis der kan ses fordele for udviklingen 

– også selvom der er tale om gennemgribende ændringer. 

Indenfor Kidsvolley har stævnedeltagelse i samtlige af vores kredse og områder været meget under de 

normale niveauer de sidste to år, hvilket nok til dels skyldes Covid19. Men måske er det ikke hele 

forklaringen, da vi har set en eksplosiv deltagelse i Teenvolleystævnerne (som er bygget op nøjagtigt som 

Kidsvolleystævnerne). Vi er derfor nu i tæt dialog med kredse og frivillige på samtlige netværksmøder, for at 

få defineret årsagerne til faldet med henblik på i samarbejde med klubberne at skabe aktiviteter der øger 

stævnedeltagelsen.     

Ramasjang Familievolley er nyeste innovative skud på stammen af aktiviteter målrettet bredden. Konceptet 

er blevet taget fantastisk imod hos klubberne, men Covid19 har desværre ramt selve implementeringsfasen i 

flere klubber, så i denne sæson har der været fokus på at få Ramasjang Familievolley til at leve i klubberne, 

hvilket vi er lykkes rigtig godt med. Desuden er der indenfor Ramasjang Familievolley et øget fokus på at få 

flere klubber med og få et tættere samarbejde med flere kommune omkring konceptet. 

 

Indenfor Ungdomsvolleyball er der i år arbejdet med at kigge på strukturerne omkring spillet. Til 

netværksmøder, udvalgsmøder og på vores kommunikationsplatforme arbejder vi hele tiden sammen med 

trænere og ledere om fx at udvikle gode træningsmiljøer, som kan fastholde de unge i sporten, og om at 

finde måder at optimere flowoplevelsen i spillet. I foråret 2022 er der dialog om dette, hvor alle frivillige kan 

gives deres input hertil. 

På Skoleområdet er vi fortsat en meget aktiv spiller. Vi er godt på vej med at komme op i gear igen med 

skolestævnerne efter Covid19 har lukket aktiviteterne i knap 2 år på området. Dejligt at klubberne fortsat ser 

de mange muligheder i forhold til arbejdet i skolerne. Vi er ikke i tvivl – Skolerne er den væsentligste 
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rekrutteringsplatform til Kids-, Teen- og ungdomsholdene. De kommende år arbejdes der med at få endnu 

flere klubber til at byde ind på området. 

Volleyball Danmark er også med i Fit First, som er et DIF-initiativ til skolelærerne, hvor der er fokus på høj 

puls hos eleverne. I denne sæson har Volleyball Danmark udarbejdet forløb som er målrettet udskolingen, 

hvilket betyder, at vi nu har tilbud til lærerne indenfor Fit First fra indskoling til udskoling. 

På Seniorområdet er Volleyball Danmark i år gået med i et netværk med flere andre forbund omkring at kigge 

på, hvorledes man kan øge medlemsvæksten indenfor senioridrætten. Hvad er det for nogle ”drivers” og 

”barrierer”, der eksisterer hos den gængse dansker for at deltage i Volleyball. Det er et netværk, der fokuserer 

på, hvordan den enkelte idrætsgren bedre kan komme i kontakt med danskerne og gøre dem interesserede i 

at være aktive. Det er et spændende og forhåbentlig givende netværk, som vi forventer os meget af de 

kommende 2 år. 

Under seniorområdet ligger også City Volley, der aktiverer mange unge i Aarhus, Odense og København. 

Fokus er på de unge på de videregående uddannelser, og konceptet er med til at få udbredt kendskabet til 

volleyball, men har samtidig et fokus på at skabe trivsel for de studerende. City Volley er et spil i sig selv, 

men er i ligeledes med til at åbne dørene ind til klubberne, til dem, der bliver grebet af volleyball. 
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Bedstevolley er som altid velfungerende. Det skaber så meget livsglæde at se, hvorledes volleyball giver 

mening for alle aldre. At se 80-årige spillere til Bedstevolley Pokalfinaler i Aarhus drøne rundt gør en blød om 

hjertet. Vi havde frygtet at Covid19 ville have en negative indflydelse på Bedstevolley, men vi kan heldigvis 

konstatere, at der skal mere til at slå Bedstevolleyspillerne ud. Flere har trænet og spillet udenfor over hele 

perioden med Covid19, og nu kører de fleste af Bedstevolleystævnerne præcis som før nedlukningerne. 

 

Lidt malurt i bægeret er der også idet den fantastiske pokalfestival nu desværre er blevet aflyst to år i træk. 

Vi satser på et meget stærkt comeback i den sidste weekend i januar 2023. 
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Det politiske 

I bestyrelsen er fokus skiftet i løbet af 2021. Siden den nye bestyrelse tog over i 2019, har fokus været på 

genopretning af økonomien og på at løse alle de Covid19-relaterede udfordringer, men meget tyder nu på, at 

vi kan lægge begge dele bag os. Det er lykkedes at gennemføre genopretningsplanen et år før tid, så vi i dag 

har en positiv egenkapital på 1,7 millioner. Dermed kan vi gå ind i den kommende fireårige strategiperiode 

med den frihed og de muligheder, det giver at have orden i økonomien og en lille pose penge i banken. Det 

må aldrig blive et specialforbunds opgave at samle til bunke, men det er meget vigtigt at have en økonomisk 

handlefrihed, når man driver en organisation. Det har ikke været nemt at nå dertil, men en enig bestyrelse og 

en dygtig administration under Jesper Jørgensens dygtige ledelse er lykkedes med at effektivisere og spare 

de steder, hvor det gik mindst muligt ud over kerneaktiviteterne. Bestyrelsens fokus er nu og vil i fremtiden 

være på, hvordan vi implementere de fine ord, der står i den strategi, som Repræsentantskabet vedtog sidste 

år.  

Bestyrelsen har desuden lagt en økonomisk ramme for den fireårige periode 2022 – 2025, en periode som 

følger de fireårige strategiaftaler som vi indgår med Danmarks Idrætsforbund. Bestyrelsens økonomiske 

målsætning er, at der ikke skal være nogen rentebærende gæld i perioden, ligesom der ved udgangen af 

perioden skal være en positiv egenkapital i niveauet 1 mio. kr. 

Ved dette års repræsentantskabsmøde genopstiller Dorthe Windeleff og Kristian Holst ikke til bestyrelsen, så 

til dem skal der herfra lyde en stor tak for indsatsen for Volleyball Danmark.    

 

Det økonomiske 

Med styr på budget, procedurer, økonomistyring og en fornuftig egenkapital bliver opgaverne på det 

økonomiske område naturligvis anderledes. Det har længe været bestyrelsens ønske at styrke arbejdet med 

at skaffe eksterne samarbejdspartnere, der kan bidrage til at sikre flere midler til at lave volleyball for. 

Forudsætningerne for dette arbejde er nu på plads, og vi er nu klar til at intensivere arbejdet med at styrke 

brandingen og dermed den kommercielle værdi af Volleyball Danmark. Det er ikke noget der sker fra i dag til i 

morgen, så det er en langsigtet satsning, som vi håber bærer frugt i de kommende år. 

 

Det administrative 

I administrationen er alle glade for, at vi for første gang i to år har mulighed for at være tilbage på kontoret i 

Brøndby. Der er sket nogle enkelte ændringer i personalet. Vi har sagt farvel til Niels Kliim og Martin Olafsen, 

som igennem mange år har gjort et kæmpe arbejde for Volleyball Danmark, så en stor tak til dem. Det øgede 

fokus på det kommercielle har betydet, at vi har fået tilgang af kommerciel chef Anders Chahrour Jensen og 

kommunikations- og videokonsulent Laura Hollænder. Desuden har Sebastian Mikelsons, som har været 

projektansvarlig på Ramasjang Volley, nu også fået rollen som elitechef for beachvolleyball og 

sportskonsulent. 
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Afsluttende bemærkninger 

Som afrunding på dette års beretning vil jeg ligesom de tidligere år gerne sige tak. Tak til en engageret og 

ansvarlig bestyrelse (Dorthe, Jørgen, Kristian, Morten, Robert og Natascha) for at diskutere, være både 

uenige og enige, og for altid at nå frem til de bedst mulige beslutninger for Volleyball Danmarks videre 

arbejde. 

Tak til en dedikeret og flittig administration (Anders, Christina, Ci, Claus, Henrik, Jesper, Laura, Peter, Randi, 

Sara, Sebastian og Sven – samt Niels og Martin), som har været med til at forme og arbejde målrettet på at 

udfolde bestyrelsens visioner for Volleyball Danmark. 

En sidste tak går til alle de mange engagerede mennesker, jeg har mødt, når jeg kommer rundt til møder, til 

arrangementer i haller eller i sandet, eller som har kontaktet mig på den ene eller anden måde. Den ild I har 

for volleyball, smitter og er med til at holde mit fokus på det, det hele handler om, nemlig vores dejlige sport. 

  

 

 

 

 

  


