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Bestyrelsen 
 

 

DATO 8. april 2017 

TIDSPUNKT Kl. 10.30 – 16.00 

STED Idrættens Hus, DVBF’s kontor/mødelokale 

DELTAGERE 
Erik Jacobsen (EJA), Jørgen Bentzen (JBZ), Anne Mette Lykkeberg (AML), Thomas 
Bro-Rasmussen (TBR), Hans-Ole Nielsen (HON), Lydia Jørgensen (LJØ),  
Claus Bøllingtoft (CLB) 

GÆSTER  

AFBUD Leif Sonnesen (LSO), Morten Refsgaard (MRE), Lone Godballe (LAG),  
Mikael Trolle (MT) 

REFERENT Claus Bøllingtoft (CLB) 

 

Referat 
 

1. Referat 
Opfølgning på sidste referat. 
 
Ref. 
Styregrupper og ressortområder inklusive placering af beachområdet tages op efter 
repræsentantskabsmødemødet. 
 

2. Dagsorden 
Godkendelse af dagsorden. 
 
Ref. 
Godkendt. 
 

3. Orientering 
 
Ref. 

a- Økonomi 
Kører planmæssigt i forholdt til 2017. 

b- DIF årsmøde 
Den 4. og 5. maj. EJA, JBZ, AML og CLB deltager. CLB koordinerer tilmelding. 

c- EL Final 4 
Der er initieret en planlægningsgruppe til EL Final 4, som har afholdt første møde. 

d- DIF dialogmøde 
TBR orienterede om DIF dialogmøde vedrørende internationalt arbejde. 

e- Informationer om landshold mv. 
LJØ spurgte til informationer om alle hold (inklusive beachvolleyball) sendes ud også, lige 
som vedrørende HA. 

f- Internationale spilleregler for volleyball 
HON orienterede om, at der er en opdateret version af spillereglerne på dansk på vej. 
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Bestyrelsen ønsker også at der ses på at lave en dansk udgave af spillereglerne for 
beachvolleyball.  
HON og TBR arbejder videre med det. 
 

4. Årsrapport – regnskab 2016 
BILAG – årsregnskab og ledelsesberetning 
Der tages forbehold for evt. ændringer foranlediget af revisionen. 
 
Ref. 
CLB gennemgik årsregnskabet og ledelsesberetning. 
 

5. Repræsentantskabsmøde 2017 
Søndag den 6. maj 2017 i Kolding. 
 
Ref. 

a. Forslag – BILAG – forslag fra FVBK og SVBK 
Bestyrelsen gennemgik de indkomne forslag. 

b. Beretninger – BILAG – udkast til beretninger 
Bemærkninger sendes til CLB. 

c. Gennemgang af dagsorden – BILAG – dagsorden 
Oplæg til workshop blev gennemgået. CLB retter til og sender til EJA. 
Dagsorden rettet til. 
 

6. Synlighed for bestyrelsen m.fl. 
 
Ref. 
Bestyrelsen drøftede muligheder for at bringe bestyrelsen mere i spil i forbindelse med 
pressemeddelelser når det giver mening politisk, samt ved fysisk tilstedeværelse. 
 

7. Forslag til spillepolitik 
BILAG – henvendelse fra Center for Ludomani med forslag til spillepolitik. 
FU indstiller til bestyrelsen, at Volleyball Danmark tilslutter sig spillepolitikken. 
 
Ref. 
Bestyrelsen godkender at Volleyball Danmark tilslutter sig spillepolitikken. 
Offentliggøres på hjemmesiden og med nyhed. 
  

8. Næste bestyrelsesmøde 
Søndag den 6. maj, konstituering. 
 
Ref. 
Holdes umiddelbart efter repræsentantskabsmødet. 
 

9. Eventuelt 
 
Ref. 

a. Bevæg dig for livet 
TBR orienterede om styregruppemøde vedrørende visionsprojektet og 
forventningsafstemning med DGI. 

b. Kredsenes repræsentantskabsmøder 
FVBK den 20. april – EJA deltager 
MJVB den 25. april – LAG deltager 
SVBK den 23. maj – TBR deltager 

 

  

 


