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Bestyrelsen 
 

 

DATO 28. november 2015 

TIDSPUNKT Kl. 10.30 – 16.00 

STED Idrættens Hus, DVBF’s kontor/mødelokale 

DELTAGERE 

Erik Jacobsen (EJA), Jørgen Bentzen (JBZ), Leif Sonnesen (LSO), Anne Mette 
Lykkeberg (AML), Thomas Bro-Rasmussen (TBR), Bjarke Huss (BHU), Lydia 
Jørgensen (LJØ), Hans-Ole Nielsen (HON), Lone Godballe (LAG) på telefon, 
Mikael Trolle (MT), Peter Morell (PMR), Claus Bøllingtoft (CLB) 

GÆSTER  

AFBUD  

REFERENT Claus Bøllingtoft (CLB) 

 

Referat 
 

 

1. Referat 
Godkendelse af sidste referat. 
 
Ref. 
Er godkendt 
 

2. Dagsorden 
Godkendelse af dagsorden. 
 
Ref. 
Der blev tilføjet: 

• Ankesag fra Hvidovre VK 
 

3. Budget 2016 
BILAG: DVBF budget 2016 vers 0.3-be 
 
Ref. 
Budget 2016 vers 0.3-be NY blev gennemgået. 
I område 300 indskrives den forventede kendte egenbetaling for deltagelse i internationale 
ungdomsmesterskaber. 
Budgettet blev godkendt med den bemærkning, at bestyrelsen senere drøfter indtægts- og 
udgiftsposten vedrørende TV-streaming. 
MT gennemgik aftaleoplæg med Dreamsport vedrørende TV-streaming, og mulighederne for 
finansiering.  
Bestyrelsen er enig i, at det er den vej vi skal, for at volleyball kan være med i frontlinjen på dette 
område. Finansiering drøftes på januar-mødet, hvor administrationen fremlægger forskellige 
modeller. 



BE 151128-referat Side 2 af 3 
 

AML påpeger, at det er meget vigtigt, at konceptet kan anvendes i forbindelse med alle DVBF’s 
aktiviteter. 
 

4. Mødeform repræsentantskabsmøder 
 
Ref. 
Punktet udsat til næste møde. 
 

5. DVBF’s internationale repræsentation 
BILAG: Oversigt over DVBF’s internationale repræsentation. 
 
Ref. 
Punktet udsat til næste møde. 
 

6. Opgave- og ansvarsfordeling administrativt og politisk 
Gennemgås på mødet. 
 
Ref. 
Punktet udsat til næste møde. 
 

7. Orientering 
 

Ref. 
a- Økonomi 

LSO orienterede, intet særligt at bemærke. 
Der er investeret i TV-streaming, hvilket påvirker resultatet for 2015. 

b- CEV kongres den 16.-17. oktober (Nevza kongres den 15. oktober), EJA og MT deltog. 
EJA orienterede fra kongressen, der gav valg til ny CEV-præsident Aleksander Boricic. 
Eric Adler blev genvalgt til CEV’s bestyrelse med det højeste stemmetal. 
Inge Lis Kanstrup blev udpeget til Medical Commision. 
EM udvides fremover til 24 hold for herrer og 20 hold for damer. 

c- Uddannelsestiltag (TBR) 
TBR orienterede om møder med LJØ og Christina Attrup, om en ny struktur for uddannelse. 

d- Medlemsundersøgelse (TBR) 
TBR har kontakt med Institut for Idræt og Ernæring, der evt. kan gennemføre 
undersøgelse. 

e- Andet 
- BHU orienterede om henvendelse fra Turneringslederen om manglende indberetning til 

E-score fra divisionsklubber. Det gøres nu administrativt. 
- JBZ og LJØ orienterede om arbejde med at få flere ungdomsspillere aktive i beach 

volleyball. Der planlæges et seminar med interesserede. 
- HON orienterede om ny dommerkursusstruktur, Basisdommerkursus erstatter B- og A-

dommer-kurserne. Der mangler deltagere på DT-dommerkurser. 
- PMR orienterede om, at vi er kommet med i en for-analyse vedrørende 

samarbejdsprojekt med DGI. PMR og TBR deltager i den nedsatte arbejdsgruppe. 
 

8. Ankesag fra Hvidovre VK 
 
Ref. 
Hvidovre VK har anket turneringsudvalgets afgørelse vedrørende ikke givet dispensation og den 
idømte bøde for at spille med ureglementeret spilledragt i første kamp i Volleyball Ligaen. 
Bestyrelsen stadfæstede TU’s afgørelse om, at der ikke kunne gives dispensation ud fra de givne 
forudsætninger, og bestyrelsen fastsatte bødestørrelsen.  
BHU og LSO deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet i forbindelse med sagen. 
 

9. Repræsentantskabsmøde 2016 
Drøftelse af eventuelt at flytte mødet fra den fastsatte dato den 28. maj, da det giver sammenfald 
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med landsholdsaktiviteter for herre A i perioden i forhold til MT’s deltagelse. 
 
Ref. 
Det blev besluttet, at Repræsentantskabsmødet afholdes lørdag den 21. maj 2016. 
CLB udsender forslag til ny dato for bestyrelsesmødet oprindelig fastsat til den 1. maj 2016. 
 

10. Næste bestyrelsesmøde 
Fastlæggelse af tidsramme og drøftelse af indhold på temamøde/seminar om retningsmål og 
forbedringsstrategier den 23. eller 24. januar 2016. 
 
Ref. 
Mødet holdes lørdag den 23. januar kl. 10-23. Afbud fra JBZ. 
Bestyrelsen overnatter for at overvære Pokal-festivallen om søndagen. 
Temaer: 

• Retningsmål og forbedringsstrategier. 
• Finansiering af TV-Streaming 
• Mødeform repræsentantskabsmøde 
• Evaluering af Beachvolley landsholdsstrategi 
• Opgave- og ansvarsfordeling administrativt og politisk 
• Bestyrelsens værdimanifest 
• DVBF’s internationale repræsentation 

 

11. Eventuelt 
 
Ref. 
Intet til referat. 
 

  

  

 


