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B&U styregruppemøde  

 

DATO 5. november  

TIDSPUNKT 10.30 -15.30 

STED Hotel Jens Baggesen, Batterivej 3-5, 4220 Korsør 

DELTAGERE 
Jørgen Bentzen (JBZ), Thomas Bro-Rasmussen (TBR), Bjarke Huss (BHU), Anders Nielsen (ANI), 
Lydia Jørgensen (LJØ), Preben Dahlgaard (PDA), Morten Refsgaard (MRE), 
Claus Bøllingtoft (CLB), Christina Attrup Juhl (CHR) 

GÆSTER  

AFBUD Olav Bach (OBA). Lone Godballe (LAG); Birgitte Schwabe (BIC); Henning Gade (HGA) 

REFERENT Claus Bøllingtoft (CLB) 

 

Referat 
1. 

 
 

Godkendelse af referat 
Opfølgning på punkter fra sidste møde. 
 
Ref. 
Referatet er godkendt. 
Ingen yderligere bemærkninger. 
 

2. Dagsorden 
Godkendelse af dagsorden. 
 
Ref.  
Dagsordenen blev godkendt. 
 

3. Status fra områder 
a. Forbund orienterer skriftligt. Spørgsmål kan stilles til det skriftlige oplæg.  
b. Høring vedrørende turneringsstruktur. Høringsmateriale er udsendt. 

 
Ref. 

a. Forbund orienterer skriftligt. BUSG tog den skriftlige orientering til efterretning.  
CLB supplerede med orientering om at planlægning af beachtour 2017 er i gang. 
MRE fortalte om aflyst camp, der lå samtidigt med et Kidsstævne. 

 
b. Høring vedrørende turneringsstruktur 

CLB orienterede om processen. 
Der var følgende bemærkninger: 
BHU – Volleyball Danmark skal hjælpe klubberne til at blive klar til Ligaen. Vi skal passe på at det ikke er 
op til smagsdommere. 
LJØ – Hvorfor siger klubber nej til at rykke op?  
TBR – TVD har drøftet certificering og man er opmærksomme på at vejlede klubber der vil i Ligaen. 
MRE – Vigtigt at synliggøre hvilke hold der kan rykke op, f.eks. 1. division. 
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BHU – 2 typer klub: den hele klub med ungdom og den ”professionelle” klub med økonomi. 
ANI – Certificering skal være en hjælp. 
PDA – Vindere af 1. div. bør være berettiget til at komme i Ligaen. 
TBR – Ligaen er vores topprodukt – vi skal hjælpe klubberne. 
PDA – Vi skal ikke være bestemmende over klubbernes interne organisering af holdet. 
LJØ – Positivt med hjælpende certificering, vigtigt at italesætte det rigtigt. Fokus skal også være på 
udvikling af laget under Ligaen. 
BHU - Vinder af 1. div. bør rykke op i Ligaen, og vi skal hjælpe 1. divisionsklubber. 

 
BUSG indstiller: 

• Intentionerne bag certificering tydeliggøres, idet der skal være fokus på at hjælpe klubberne. 
• Den nye struktur for turneringen vedtages. 

 

4. Økonomi 
a. Status. 
b. Budget. Budget 2016 med sikre ændringer udsendt. 

 
Ref. 

a. Status 
CLB gennemgik status. Der er ingen nævneværdige ændringer fra sidste møde. 
 

b. Budget 
Blev gennemgået med fokus på evt. ønsker om ændringer i 2017. 
BUSG har følgende bemærkninger til budget 2017: 
• Beachtour: BUSG ønsker at der fortsat er ambition om samme set-up. 
• Uddannelse: BUSG foreslår at det evt. synliggøres i budgettet, at der bruges penge på udvikling af 

materiale, E-learning, streaming mv. 
• B og U: 

BHU udtrykte stor ros til administrationen for at skaffe projektfinansiering. 
MRE mindede om, at vi skal huske at fastholde kerneopgaverne. 

 

5. Årshjul 
Udkast til en skabelon for årshjul. 
 
Ref. 
Administrationen fremlagde udkast til årsplan. 
Administrationen arbejder videre med årsplanen. 
 
Placering af ungdoms-DM’er besluttes i ungdomsgruppen. 
 

6. Vild med Volley – Motionskoncept med DGI. Tema 
a. Hvor er vi i processen? 
b. Har I bud fra jeres kredse omkring Masterklubber? 
c. Idebank vedr. et nyt motionskoncept 

 
Ref. 

a. CHR orienterede om processen. 
 

b. Masterklubber 
CHR fremlagde de bud på masterklubber der er fremsendt eller foreslået. Der er frist til den 10. 
november. 
MRE opfordrer til at der hvis muligt ansættes en der bor i Jylland, gerne Sydjylland. 
Vigtigt at vi finder de rigtige ildsjæle – og gøre noget ud af at ”hylde” dem. 

 
c. Idebank 

BUSG fremlagde og drøftede forskellige ideer: 



 
 
 

 

BUSG 20161105 referat Side 3 af 3 
 

• Barselsvolley 
• Kombineres med fitnessøvelser (med bold) 
• Integrationsvolley 
• Baner i forbindelse med motionsevents - ”go-run”, stafetter osv. 
• Festivals, dyrskuer mv. 
• Kobles op på sundheds 
• Firmavolley med teenvolley koncept 
• Forældre/børn 
• Familiestævner 
• Volley kombineret med åndelighed 
• Regional synlighed 
• Kobles til anden aktivitet – ”play and eat” 
• Kombinere med andre sportsgrene/sportsklubber. 

 

7. Møderække BUSG 2016-2017 
 
Ref. 
Næste møder er: 
11.3.2017 kl. 10.30-15.30 (Sted besluttes senere).  
Afbud MRE, PDA 
 
Materiale vedr. budget og strategiproces sendes pr. mail. 
 

8. Eventuelt 
 
Ref. 
CHR orienterede om personale og opgaver i B og U. 
 
JBZ og TBR orienterede om besøg af CEV præsident Boricic den 25. oktober. 
Her blev snakket meget udvikling af Kidsvolley og volleyball i skolen. Bl.a. opbygning af en kultur mellem skole 
og klubber. 
 
Mødet blev afsluttet med quiz om B og U’s arbejde, hvor medlemmerne viste stor viden på området. 
Quizzen bruges i forbindelse med netværkssamlinger mm. 
 

  

 


