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Referat  
26 deltagere, heraf 14 stemmeberettigede. 

 

1. Valg af dirigent  

Mads Olsen bød velkommen, og foreslog Finn Niemann som dirigent. 

Finn Niemann blev valgt, og konstaterede at mødet er rettidigt indkaldt i henhold til vedtægterne.  

 

2. Formanden og de nedsatte bestyrelsesudvalg aflægger beretning  

Formanden fremlagde hovedpunkter fra den nye strategi, og hvordan der er arbejdet med at opfylde målene i 
de 5 hovedpunkter. 

”Kære alle sammen, 

Velkommen til Volleyball Danmarks Repræsentantskabsmøde 2022. 

Sidste år vedtog vi en strategi for Volleyball Danmarks arbejde. Arbejdet i bestyrelsen og administrationen 
går hovedsagelig på at konkretisere hvad de fine ord betyder og så på at målrette ressourcerne mod at lave 
dette arbejde.  

Strategien resulterede i fem overordnede fokuspunkter.  

1 - Volleyball Danmark vil sikre fremtidens attraktive volleyballklub gennem høj kvalitet i klubarbejdet, 
innovative tiltag og nærhed i samarbejdet. 

Med disse fine ord opfatter vi for det første, at vi skal gøre hvad vi kan for at servicere klubberne og kredsene 
ud fra de behov, som de har. Det forudsætter en tættere dialog, som vi gør hvad vi kan for at skabe gennem 
møder og samtaler med klubber og kredse.  

1. Konkret har vi fjernet den personlige licens, og selv om der var lagt op til, at det i første omgang 
skulle være et nulsumsspil, så er det lykkedes i den forbindelse at fjerne omkring 200.000 kr. i 
gebyrer, som klubberne har betalt til VD. Vi har valgt at prioritere således, at de klubber, der har 
aktiviteter med børn og unge sparer mere end de klubber, der kun har seniorer.  

2. Vi arbejder også på at skabe elektroniske platforme, der kan administrere de spillerlicenser, som 
fremadrettet kommer til at ligge (elektronisk) i den klub man spiller i. Målet er, at systemet skal være 
så let som muligt for den enkelte klub at administrere. 
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3. Vi har sat penge af i budgettet til det vi kalder ”lokale ansættelser” – som er et initiativ, der skal være 
med til at understøtte klubber, der vil forsøge sig med en hel eller delvis professionalisering af 
frivillighedsindsatsen, og selv om det stadig er tidligt i forløbet, håber vi at finde en række klubber 
rundt omkring i Danmark, der har lysten, viljen og kapaciteten til at være med til at udvikle vores 
måde at tænke forening og tænke volleyball på. Vi er pt. i dialog med kredsene med henblik på at 
sprede budskabet i alle kredsene.  

 2 - Volleyball Danmark vil fremme og støtte frivillighed gennem anerkendelse af de frivilliges indsats samt 
ved uddannelser af høj kvalitet. 

Et punkt som måske er ”blødere” end de andre, men ikke desto mindre meget vigtigt. Det kan ikke siges nok 
gange, at vi skal anerkende hinanden for den kæmpe indsats, der bliver gjort for at fremme volleyball i 
Danmark. Det er alle jer – og i ånden af det, jeg lige har takt – af hjertet tak også til jer. 

1. En stærkere profil på de sociale medier, hvor vi ”hylder vores helte” og fortæller de mange gode 
historier, der er, om klubbernes/jeres arbejde. Her har vi fået tilgang af Laura Hollænder, som bl.a. 
har dette som fokusområde. Har i historier som I gerne vil have fortalt og som fortjener et bredere 
publikum end jeres egne sociale netværk, så kontakt Ci Eshel. 

2. En større synlighed for sporten også uden for vores egen kreds. Vi har indgået aftale med Sport 
Live, som udover mandagskampe i løbet af sæsonen har dækket finaleslutspillet.  

3. Vi har også haft fokus på at opdatere og udvikle vores eksisterende trænerkurser, lige som vi er i 
færd med at udvikle et basistrænerkursus i Beach-volleyball. 

4. Vi arbejder målrettet med at få uddannet flere divisionsdommere, da vi har brug for flere, og her vil vi 
naturligvis også gerne have jeres hjælp til at finde egnede kandidater.  

 3 - Volleyball Danmark vil være en ansvarlig samfundsaktør gennem stærke fællesskaber, der tager ansvar 
for sociale og sundhedsmæssige forhold. 

Arbejdet på dette område har både en indre og en ydre motivation. Den indre er naturligvis, at det altid giver 
mening at ”gøre en forskel”. Vi gør det i klubber og i forbund hver eneste dag, så det ved jeg, at I alle forstår 
betydningen af og glæden ved.  

Den ydre motivation ligger for det første i, at de myndigheder, der bevilliger mange, mange penge til idræts- 
og foreningslivet i Danmark i stigende grad fokuserer på, at idrætten skal være med til at løfte en række 
opgaver, der ligger uden for foreningernes traditionelle arbejdsområder. Det smitter af på bindingerne i de 
midler vi får fra DIF (ca. 1/3), og på de muligheder, der er for at få finansieret diverse projekter. Den anden 
ydre motivation for at arbejde med Corporate Social Responsibility (CSR) er, at vi gennem vores arbejde med 
Julemærkefonden kan blive mere synlige og attraktive for nye samarbejdspartnere.  

I alt dette arbejde er det ekstremt vigtigt at holde fokus på, at vi laver volleyball og i det omfang, at vi 
derigennem kan være med til at gøre en forskel uden for vores egen snævre kreds, er det naturligvis bare 
dejligt.  

Det er også et fokuspunkt for bestyrelsen og administrationen at alle projekter, der udspringer fra Volleyball 
Danmark, så vidt muligt skal inddrage lokale foreninger – så det ikke bliver projekter for projekternes skyld, 
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men i stedet bliver noget, der også varer ved ud over en eventuel projektperiode. Et eksempel på dette er 
City-volley, der blev sat i gang med fondsmidler, men som nu er ”selvfinansierende”. 

En sidste ting, jeg vil nævne, er, at vi jo er kommet i pulje med Ukraine i Golden League. I den forbindelse har 
vi efter forespørgsel fra Ukraine sagt ja til at afvikle begge kampe på dansk jord (I Gentofte d. 3/6 og 4/6).  
De øvrige kampe er mod Spanien (i Slagelse d. 25. maj) og mod Kroatien (i Gentofte d. 8/6)   

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   

Sportsligt går det jo rigtig godt. Herrelandsholdet skal spille Golden League for første gang nogensinde og 
det bliver spændende at måle deres niveau op imod endnu bedre modstandere. På damesiden leverede 
Clara Windeleff og Sofia Bisgaard en fornem 5. plads til U19 VM i beach-volleyball – et sportsligt resultat, der 
har skabt opmærksomhed også uden for vores egen andedam.   

På ungdomssiden vil der fra 2022 være Volleyskoletilbud i Nord, Vest, Syd, Midt og Øst, så der er ekstra 
udviklingsmuligheder for de unge ude i klubberne.  

I forhold til beach-volleyball er der sket en del. Sebastian Mikkelsons er vores nye Elitechef på beach-
volleyball området, og netop nu er der stor fokus på at implementere de forbedrede rammer for vores bedste 
damespillere, der er en konsekvens af de midler, det er lykkedes at skaffe fra DIF og KIRKBI til at støtte op 
omkring Clara og Sofias olympiske ambitioner. Der er også udarbejdet en ny struktur for talentarbejdet og 
herunder for udtagelsesprocessen til de forskellige ungdoms EM.  

5 – Volleyball Danmark vil synliggøre og udbrede volleyball ved innovativt at udvikle mulighederne for, 
hvordan vi er sammen om volleyball. 

Et punkt som kan rumme meget og som pt. har et tydeligt fokus på det med at synliggøre vores sport. Det er 
en ambition for bestyrelsen at på lang sigt øge de midler, der er til rådighed for volleyball, og for at lykkes 
med det, er vi nødt til at opbygge og formidle en fortælling om, hvem vi er, hvad vi står for og hvad vi kan, og 
ikke mindst levere et professionelt produkt, som samarbejdspartnere ønskes at blive associeret med.  

En sådan sammenhængende fortælling er der ikke på nuværende tidspunkt, men med en styrkelse af 
kommunikationsarbejdet (Ci og Laura), sponsorarbejdet (Anders og Jesper) og set-up omkring vores 
forskellige aktiviteter, arbejder vi på at skabe den. Vi er naturligvis bevidste om, at dette arbejde er en 
investering i fremtidige muligheder (altså pt. fugle på taget) og ikke noget vi forventer bliver let. 

I forhold til at udvikle nye måder at være sammen om volleyball arbejder vi pt. med at udbrede city-volley og 
Ramasjang-volley, som selv om det ikke er nye koncepter, forhåbentlig vil betyde at nye/andre målgrupper 
lærer vores dejlige sport at kende.  

Her til sidst skal jeg sige tak for ordet og tak for den imødekommenhed jeg i hverdagen møder i de 
sammenhænge, hvor jeg møder jer. Jeg skal også sige farvel og tak……. 

Til Dorthe Windeleff og Kristian Holst, som ikke genopstiller til bestyrelsen i det valg som kommer lige om 
lidt. Tak til jer for jeres bidrag til at skabe en ny retning for Volleyball Danmark. Jeg ved, at I begge fortsat vil 
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være engageret i sporten som aktive og frivillige, så derfor foretrækker jeg at sige tak og på gensyn i hallen 
eller på stranden.  

Herudover skal vi huske alt det arbejde der gøres i hverdagen for at hjælpe klubberne osv.” 

Peder Foldager: Tak for god beretning. Vigtigt med branding – indsatsområde kan være ”salg” af 
Volleyligaen. 

Elmer Petersen: Også tak for god beretning. Det er ekstremt vigtigt med en styrkelse af organisationen i 
klubberne, og få flere med som ledere og trænere. Opfordrer til at VD hjælper til at Ligaklubberne bliver 
kraftcentre i lokalområdet, og det inddrages i certificering af ligaklubber. Ros til VD for bl.a. at hjælpe med 
DT-dommer kursus 

Mads Olsen: Vi har fokus på organisationen i klubberne. Administrationen og bestyrelsen er meget lydhøre 
over for henvendelser og gode ideer fra klubber.  

Vedr. certificering bliver det løbende drøftet hvad der er bedst og den bedste balance i forhold til sportslige 
og organisatoriske krav. 

Elmer Petersen: VD kan hjælpe med det organisatoriske vedr. at være en ligaklub/kraftcenter. Virkelig vigtigt 
med skolearbejde og besøg på skoler. Opfordrer til at kontakte kommunen. 

Mads Olsen: Volleyball Danmark hjælper gerne, opfordrer til at klubberne kontakter vores konsulenter. 

Steen Spangen: Ros til VD for at gøre det nemmere vedr. dispensationer så der ikke skal underskrifter. 
Opfordrer til at det også bliver ved certificering. 

 

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

Var indeholdt i beretningen. 

Blev enstemmigt godkendt. 

 

4. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse  

Ved Morten Refsgaard. 

Marianne Kaagh: Dejligt med overskud, så der er noget at bruge/arbejde med. Er indtægterne sikre? 

Morten Refsgaard og Jesper Jørgensen svarede: Hovedparten er, og der korrigeres løbende hvis der er 
udsving. 

Årsrapport enstemmigt godkendt. 
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5. Behandling af eventuelle forslag  

Ingen modtaget. 

 

6. Fastsættelse af kontingentsatser for medlemmer  

Bestyrelse foreslog uændrede i sæson 2023-24. Morten Refsgaard motiverede. 

Det blev vedtaget at fortsætte med uændrede satser i 2023-24. 

 

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

Ikke aktuelt. 

 

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

• Jørgen Bentzen villig til genvalg. 
Jørgen Bentzen blev genvalgt uden modkandidater. 

 

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

• Morten Refsgaard villig til genvalg. 
Morten Refsgaard blev genvalgt uden modkandidater 

 

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 og præsenterede sig selv. 
Karin Iversen blev valgt uden modkandidater. 

 

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

• Louise Holm Sommer opstiller som kandidat og præsenterede sig selv. 
• Vicky Linnet Rahbek Andersen opstiller som kandidat og blev af præsenteret af Andreas Jung. 

Louise Holm Sommer og Vicky Linnet Rahbek Andersen blev valgt uden modkandidater. 
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12. Valg af revisor  

Bestyrelsen indstiller genvalg af ”EY godkendt revisionspartnerskab”.  

”EY godkendt revisionspartnerskab” blev genvalgt uden modkandidater. 

 

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

• Trine Binett Jørgensen villig til genvalg.  
Trine Binnet Jørgensen blev genvalgt. 
 
Der er blevet en vakant plads for 2 år, da Louise Holm Sommer blev valgt til bestyrelsen.  

• Christoffer Ploug opstiller som kandidat.  
Christoffer Ploug blev valgt uden modkandidater. 

 

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

• Marie Hesselbjerg villig til genvalg.  
Marie Hesselbjerg blev genvalgt uden modkandidater. 

 

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

• Johan Hartmann Stæger (jurist) villig til genvalg.  
• Arvid Lisbjerg villig til genvalg.  

Johan Hartmann Stæger og Arvid Lisbjerg blev genvalgt uden modkandidater. 

 

16. Eventuelt.  

Olav Bach: Ansøgning afsendt til Vejle kommune, så vi glæder os til at se mange til Pokalfestival sidste 
weekend i januar efter et par års pause. 

Kristian Holst takkede for samarbejde i bestyrelse mv. 

Mads Olsen. Tak for fremmøde og tak til Finn. Tak til alle for det arbejde I laver i klubberne. 

 


