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Forretningsudvalget 
 

 

DATO 11. februar 2014 

TIDSPUNKT Kl. 16.30-21.30 

STED DVBF’s mødelokale/kontor 

DELTAGERE Erik Jacobsen (EJA), Jørgen Bentzen (JBZ), Leif Sonnesen (LSO), Mikael Trolle (MT), Peter Morell 
(PMR), Claus Bøllingtoft (CLB) 

GÆSTER Tine Teilmann fra DIF’s bestyrelse Kl. 17.30-19.20 

AFBUD  

REFERENT Claus Bøllingtoft (CLB) 

 

Referat 
 

0. Møde med Tine Teilmann fra DIF 
 
Ref. 
Forskellige aktuelle emner blev drøftet, bl.a.: 

- Samarbejde med DGI 
- Frivillighedspolitik 
- Skolereform 
- Eliteudvikling i forbund der ikke er med i Team Danmark 

 

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

2. Dagsorden 
Godkendelse af dagsorden. 
 
Ref. 
Ingen yderligere punkter.  
 

3. Orientering 
 
Ref. 

- MT orienterede om positivt møde med Sparinvest (MT og PMR) den 7. februar om evt. fremtidigt 
samarbejde. 

- MT orienterede om positive samtaler med VolleyLiga herretrænere mv. i forbindelse med 
landstrænerskiftet. 

- PMR orienterede om at der er ansættelsessamtaler i uge 8 til ny udviklingskonsulent i stedet for Line 
Høst, der har fået nyt job fra 1. februar. 
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4. Økonomi, generelt 
Status på bogføring, debitorer og likviditet. 
 
Ref. 
CLB orienterede. 
 

5. Økonomi, opfølgning 
 
Ref. 
CLB og LSO orientrede om status på regnskab og revisionsprocessen. 
 

6. Møde med kredsene den 13. marts 
Dagsorden, fastsættelse af tid og sted. 
 
Ref. 
Mødet afholdes den 13. marts kl. 18 i Fredericia. 
Følgende punkter sættes på: 

- EM afrapportering 
- DVBF repræsentantskabsmødet og takster (ikke plan om prisstigninger ud over prisfremskrivninger) 
- Kidsvolley 2.0 
- Orientering om arbejdet med at se på turneringsstruktur 
- Kredsstrukturen 
- Strategi 

CLB melder ud og spørger bestyrelsesmedlemmer om deltagelse. EJA og JBZ deltager. 
 

7. Strategiproces 
 
Ref. 
Administrationen fremlægger oplæg på næste møde. 
 

8. Repræsentantskabsmøde 2014 
 
Ref. 
Der har ikke været indsigelser mod at afholde mødet i Slagelse. 
CLB aftaler nærmere om sted mm. med VK Vestsjælland, evt. i Antvorskovhallen. 
60 års jubilæumsreception kan afholdes samme sted mellem de 2 kampe. 
 

9. Kommunikation 
 
Ref. 

- FU tiltræder at der laves aftale med Sports Executive – internetbaseret sportsmagasin, der kommer 
månedligt. DVBF får et indstik (8-20 sider) i hvert nummer.  

 

10. Eventuelt 
 
Ref. 
Næste møde tirsdag den 11. marts. 
 

 


