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REFERAT

Formand Erik Jacobsen bød velkommen til årets repræsentantskabsmøde.

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen indstillede Flemming Barfred som dirigent. Flemming Barfred blev valgt uden
modkandidater.
Dirigenten konstaterede, at mødet er lovligt varslet samt gav praktiske informationer.

2. Godkendelse af formandens beretning, herunder også beretninger fra de enkelte
områder
Erik Jacobsen, formand, fremlagde sin mundtlige beretning.
”Som helhed mener jeg, at vi igen kan se tilbage på den forgangne periode med tilfredshed.
Vi har fastholdt tempoet og aktivitetsomfanget og vores medlemstal er igen steget –
forventeligt på ungdomsområdet, men også en anelse i gruppen 18-25 årige. Det skal vi være
tilfredse med – også set i relation til udviklingen i dansk idræt som helhed.
Det er bestyrelsens opfattelse, at kvaliteten af aktiviteterne også gennemføres på et
tilfredsstillende niveau, hvilket skyldes en meget kvalificeret indsats fra ansatte og frivillige,
som gennemfører de mange aktiviteter.
Jeg vil bestræbe mig på ikke at gentage den skrevne beretning. Dog vil jeg tillade mig i denne
mundtlige beretning at nævne de forhold, som vil eller kan få betydning for volleyballsporten
i fremtiden.
På sidste års repræsentantskabsmøde handlede størstedelen af debatten under beretningen helt
naturligt om økonomiske forhold og sikringen af forbundets fremtidige økonomi. Som
beskrevet i den skriftlige beretning besluttede bestyrelsen i 2008 at styrke økonomifunktionen
på kontoret med yderligere kompetencer på områderne økonomistyring og
regnskabsaflæggelse. Det tog lidt tid at finde den rette medarbejder. Det lykkedes sidst i 2008.
Michael Leth-Sørensen startede i januar 2009 og han har allerede et godt greb om opgaverne.
Jeg skal ikke kommentere detaljer omkring regnskabet på dette sted. Dem får forsamlingen
lejlighed til at drøfte senere på mødet. Bestyrelsen er tilfreds med det positive resultat for
2008 på lige godt 100.000 kr.
Men desværre er idrættens generelle økonomi kommet under pres – og samtidig fra flere
sider:
 Den globale økonomiske krise sætter sine spor – primært på sponsorbidragene. Det være
sig lokalt, nationalt og internationalt.
 Spilomsætningen hos Danske Spil er faldende på grund af udenlandsk konkurrence. Det vil
sætte bloktilskuddet fra DIF til specialforbundene under pres. DIF har dog allerede i foråret
2009 iværksat en sparerunde, der fastholder det nuværende niveau for bloktilskuddet også i
2010.
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 Team Danmarks økonomi er også under pres på grund af vigende sponsorindtægter og for
få offentlige tilskud.
Skatteministeren har på DIFs Årsmøde lovet, at han via ny lovgivning på spilområdet vil
sikre, at bidraget til dansk idræt ikke vil falde i de kommende år. Han har også lovet, at den
nye lovgivning vil blive behandlet i Folketinget i dette efterår. Vi må selvfølgelig håbe på, at
politikerne forstår alvoren i idrættens situation og ikke lader problemstillingen forfladiges ved
at skulle indgå i de mange mærkelige studehandler med snævre partipolitiske mærkesager, når
finansloven skal udarbejdes. Jeg er sikker på, at idrætten vil komme til at tale med en stemme,
hvis politikerne ikke tager idrættens sag alvorligt.
Skal Team Danmark styrkes økonomisk vil det formentlig også kræve forøgede offentlige
midler, men her taler vi om beløbsstørrelser, som er yderst beskedne set i forhold til
hjælpepakker til banksektoren eller til størrelsen af bedragerierne i Stein Bagger-sagen. Lad
os håbe, at politikerne lader de nødvendige penge følge med de fine ord om samfundsansvar
og socialt ansvar over for eliteidrætsudøverne.
For at styrke DVBFs økonomi og for at kunne bevare vores aktivitetsniveau fremover, ligger
der et forslag om licensstigninger til behandling på dette møde.
Specialforbundene – også Dansk Volleyball Forbund – bevæger sig derfor lige nu rundt i ”en
art minefelt” med uløste politiske problemstillinger.
Det lykkedes i 2008 – på trods af at vilkårene blev forværret gennem året – at skaffe
ekstraordinære indtægter blandt andet fra særlige statslige puljemidler, hvor formålet kunne
passes ind i DVBFs aktivitetsfelt. Det er bestyrelsens opfattelse, at partnerskaber af forskellig
art både med offentlige institutioner og med private virksomheder vil kunne bidrage til den
fortsatte udvikling af dansk volleyball baseret på nogle af de kerneværdier, der kendetegner
vores sport og som er sammenfaldende med de pågældende virksomheders værdier og
interesser. Vores samarbejde med Novo Nordisk er et godt eksempel herpå. Vi vil derfor satse
på partnerskaber af denne art i fremtiden.
DVBF har et omfattende samarbejde med de idrætslige samarbejdspartnere som Danmarks
Idræts-Forbund og Team Danmark.
I det forløbne år har vi også haft et fortrinligt og fortroligt samarbejde med Sport Event
Denmark, som administrerer den danske stats masterplan for at tiltrække store
idrætsbegivenheder til Danmark. Indtil videre har staten bevilget midler til Sport Event
Denmark til og med 2011. Det er naturligvis dansk idræts mål at få etableret Sport Event
Denmark som en blivende institution fremover med sikret finansiering fra det offentlige.
Dansk Volleyball Forbund støtter naturligvis op om Sport Event Denmark og vi ønsker – i
relation til vores event-strategi – også at skaffe større eller store internationale volleybegivenheder til Danmark.
Vi var faktisk ikke så langt fra at få EM 2011 slutspillet for herrer til Danmark. Derfor
overvejer vi netop i disse dage, sammen med Sport Event Denmark, om vi skal søge om at få
slutspillet i 2013 til Danmark. Meget tyder på, at Sport Event Denmark vil anbefale en ny
ansøgning. Uafhængigt af disse overvejelser er der indledt forhandlinger med Sport Event
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Denmark om etablering af en årligt tilbagevendende international beachvolley-turnering på
dansk grund.
Både for volleyball og beachvolley er mange kommuner centrale samarbejdspartnere ved
afviklingen af nationale events. Kommunerne vil også blive betydningsfulde
samarbejdspartnere ved de kommende internationale events. Og ikke mindst er kommuner
centrale samarbejdspartnere for klubber og kredse. Specielt i disse år er det vigtigt at tyde de
kommunale intentioner på idrætsområdet, således at Volleyball Danmark kan udnytte
situationen optimalt. Der vil sikkert også dukke muligheder op for at kunne blande sig lokalt i
den kommende valgkamp i forbindelse med kommunalvalget sidst på året.
Samarbejdet med klubber og kredse foregår i dag mest som fag-samarbejde mellem
forbundets konsulenter og kredse eller klubber. Eller samarbejdet foregår i de forskellige
netværk, som er meget betydningsfulde og vigtige. Lad mig eksempelvis nævne
Kidsspecialist-netværket.
På den politiske front indbyder DVBF som regel kredsene til mindst 2 årlige møder. Sådan
var det også i den forgangne sæson. Desværre måtte det ene møde aflyses på grund af for få
tilmeldinger. Den fynske kredsformand har været særdeles præcis i sin beretning og anmelder
blandt andet forbundet som værende visionsløst på grund af for lidt samarbejde mellem
kredse og forbundet. Jeg skal gerne medgive, at samarbejdet altid kan forbedres og
intensiveres. Bestyrelsen tager naturligvis bolden op og bestyrelsen vil sammen med kredsene
overveje, hvorledes den fremtidige mødestruktur skal skrues sammen for at sikre kredsenes
involvering. Det er bestyrelsens håb, at fynskredsen så fremover kan afse tid til at møde op til
de indkaldte møder for at repræsentere de fynske klubber.
Lad os nu samle os om fremtidens udfordringer. Dem er der mange af. Det er mit ønske, at
samarbejde og idérigdom i fællesskab kan medvirke til yderligere udvikling af
volleyballsporten i Danmark.
Jeg vil gerne takke alle, der deltager som frivillige for volleyball Danmark i klubber, kredse
og forbund. De frivillige er vores vigtigste aktiv sammen med de aktive sportsudøvere. Og jeg
vil gerne rette en varm og velment tak til alle vores samarbejdspartnere.
Afslutningsvis vil jeg gerne oplyse repræsentantskabet om, at DVBFs bestyrelse har tildelt
DVBFs Ærestegn til Kjeld Bitsch for hans indsats som mangeårig formand for SKF KFUM
og som målrettet pioner som arrangør af Elitetræf og ungdomsstævner. På
repræsentantskabets vegne vil jeg tillade mig at sige tak til Kjeld og ønske ham hjertelig
tillykke med et velfortjent ærestegn.”
Debat:
Sophus Borch, Fortuna Odense Volley
Som en stor kritiker af den tidligere økonomiske formåen, skal der lyde en tak for den
positive turn around. Også en tak for den hurtige regnskabsaflæggelse for Pokalfestival 2009.
Kritiserer at de tidligere foreslåede turneringsstrukturændringer fra
repræsentantskabsmøderne ikke er blevet gennemført. Den efterfølgende høring medførte
ikke den ønskede ændring. Vi er ikke tilfredse med de gennemførte ændringer om 2. holds
deltagelse i 1. division, da den vurdering, der skal foretages, ikke menes at kunne foretages
objektivt.
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Erik Jacobsen, formand
Vi bestræber os naturligvis på at følge vores fælles værdier. Repræsentantskabet vedtog for
mange år siden, at repræsentantskabet ikke skulle kunne vedtage ændringer i
turneringsstrukturen. Bestyrelsen gennemførte en høring og konkluderede efterfølgende på
høringssvarene efter bedste evne – og til gavn for hele Volleyball Danmark.
Lars Hauge, FVBK
Havde en forventning om at fælles dialog var mere end to årlige møder. Deltager gerne i
fremtidige møder og dialog. Hellere mundtlig dialog frem for skriftlig korrespondance.
Afstemning:
Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget.

3. Fremlæggelse af den reviderede resultatopgørelse samt status pr. 31. december 2008
til godkendelse.
Fremlæggelse ved Jan Herneth, økonomiansvarlig.
Debat:
Per Hansen, Rishøj Volley
Har forståelse for de vigende sponsorindtægter, men det ser ikke ud som om, der er korrigeret
for 2009. Skal licensforhøjelsen finansiere beachudgifter?
Palle Lysbjerg, SyVBK
Kredsene bidrog med 100.000 kr. i finansieringsbidrag i 2008. Regnskabet bærer præg af, at
der har været øget fokus på at skabe et godt resultat. Vores tilgodehavender er stadig for store.
Der mangler dog nogle uddybende noter på periodeafgrænsningsposterne. Kan ikke se i
Budget 2009 om der allerede er budgetteret med den foreslåede licensforhøjelse. Vil gerne
have en kommentar til de generelle rammebesparelser i Budget 2009.
Sophus Borch, Fortuna Odense Volley
Undrer sig over de høje budgetterede indtægter i 2009 på sponsorater.
Jan Herneth, økonomiansvarlig
Ikke alle beachtoursponsorater er sikret endnu. Dette kan ske helt frem til tourens start. Vi har
dog handlingsplaner for, hvad der skal ske, hvis ikke sponsoraterne sikres. Handlingsplanerne
indeholder besparelser på tourens udgifter.
Vores tilgodehavender er bl.a. Sport Event Denmark, der har et uafregnet mellemværende
vedr. EM 2011-kampagnen.
Rammebesparelser er bestyrelsens metode til at pålægge de enkelte områder generelle
besparelser uden at pege bevidst på specifikke udgiftsposter.
Periodeafgrænsningsposterne indeholder bl.a. ca. 400.000 kr. i hensættelser fra 2008 til 2009
på indtægter fra fonde og legater til Bredde- og Udviklingsområdet.
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Palle Lysbjerg, SyVBK
Efterlyser stadig henvisning til, hvor der kan findes oplysninger om budgetteret
licensforhøjelse.
Synes det er en god idé med generelle rammebesparelser, men så dem gerne budgetteret under
udgifterne.
Mogens Nielsen, SyVBK
Hvor finder man Volleyball Magasinet i regnskabet? Det er blevet lovet, at det ville blive en
cash cow.
Jan Herneth, økonomiansvarlig
De hensatte fonds- og legatmidler fra 2008 svarer til tilsvarende udgifter, der skal afholdes i
2009.
Licensforhøjelsen fremgår af side 12 i Årsrapport 2008. Der er ikke anført nogen
notehenvisning til dette.
Volleyball Magasinet fremgår af område 950 i regnskabet. Det er ingen cash cow, da vi kun
har forsendelses- og redaktionsudgifter forbundet med det.
Sophus Borch, Fortuna Odense Volley
Man kunne måske spare lidt på forsendelsesudgifter ved kun at sende ét magasin pr. husstand.
Mogens Nielsen, SyVBK
Der er blevet lovet, at magasinet ville give overskud på sigt.
Palle Lysbjerg, SyVBK
Mangler stadig redegørelse for de resterende periodeafgrænsningsposter.
Har man planer om at udvide medarbejderstaben yderligere i forhold til det nævnte i
regnskabet?
Erik Jacobsen, formand
De sidst tilkomne medarbejdere har været finansieret eksternt og er foretaget som
projektansættelser.
Sociale sponsorater er der mange muligheder i for fremtiden, da vores aktiviteter svarer godt
til disse værdier.
Der er vist aldrig blevet lovet, at magasinet skulle være en guldgrube. Det blev indført for at
få mulighed for direkte registrering af og kontakt til de enkelte medlemmer.
Mads Haastrup, Lyngby Volley
Der er en skævvridning mellem piger og drenge på landsholdssiden. Hvordan kan det være?
Jan Herneth, økonomiansvarlig
Kan ikke her på mødet give yderligere specifikation af periodeafgrænsningsposterne.
Vores eksterne revisorer pålægger os at regulere feriepengeforpligtelserne i stigning med
udviklingen af lønudgifterne.
Palle Lysbjerg, SyVBK
Feriepengehensættelserne må være et udtryk for en stigning i lønudgifterne.
Vil gerne holde bestyrelsen op på ikke at foretage dispositioner, der ikke er fuldt finansieret
inden iværksættelsen.
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Afstemning:
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Dirigenten suspenderede herefter mødet, så områdecheferne i Dansk Volleyball Forbund
kunne give hver deres præsentation af arbejdet på deres respektive områder:
 Beachvolley v/ Mads Elbrønd, sportschef.
 Bredde- og Udviklingsområdet v/ Peter Morell, bredde- og udviklingschef.
 Top Volleyball Danmark v/ Mikael Trolle, elitechef.

Uden for dagsorden
Uddeling af priser v/ Jørgen Bentzen, DVBFs bestyrelse:
Årets Gnist-person: Claus Hansen, ØSVN
Motivering: ” Her har vi en person, der har sit hjerte i Kidsvolley. Med utroligt engagement
har han gennem nogle år været primus motor i kidsafdelingen i sin klub. En fordobling af
kidsspillere fra 35 i 2008 til 75 i 2009 vidner om at det er godt, det vores person-gnist laver.
Vi har spurgt hos nogle nøglepersoner i kredsen, der har oplevet personen på tættere hold, og
fået følgende udtalelser:
 Jeg kender ham som en meget engageret og ivrig træner.
 En med nogle gode holdninger, og en der tør sige sin mening.
 Har altid været samarbejdsvillig, og behagelig at samarbejde med.
 En mand med visioner, og gode ideer.
 Jeg ved, at han gør et kolossalt stykke arbejde for Kidsvolley i klubben. Han fik sidste år
lavet kidstævne hjemme for første gang.
Til sidst et lille eksempel på hans vilje og engagement: Klubben havde fået lagt en
divisionskamp i hallen den dag der skulle være kidsstævne, men han havde ”banket” i bordet
og sagt, at divisionskampen måtte flytte til et andet tidspunkt – og sådan blev det.”
Årets Gnist-klub: Team Køge
Motivering: ”Når man igennem virkelig seriøst og målrettet arbejde kan få masser af unge til
at spille volleyball. Når man ved at stå sammen kan få skabt et tilbud, der er svært at sige nej
til for unge mennesker, der gerne vil være gode til at spille volleyball. Når man kan fastholde
dygtige og engagerede trænere og ledere og få dem til at stille op til alle mulige stævner nært
og fjernt, for derved at give de unge nogle gode oplevelser. Når man aldrig giver køb på det
sportslige, vel at mærke så alle får en positiv oplevelse. Når man kroner værket med 2
Danmarksmesterskaber i år. Så har man i høj grad potentiale. Og så er der sandelig tale om en
gnist, der ikke er lige til at slukke. En stor gnist! I løbet af et par år har man ved indgåelse af
et ungdomsfællesskab virkelig sat Køge på landkortet, når der tales ungdomsvolleyball med
kvalitet. Prisen som årets klub-gnist går i år til ungdoms- og holdfællesskabet mellem
Bjæverskov VK og Rishøj IF.”
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Årets Ungdomsleder: Jørgen Donslund
Motivering: ”Når man kigger ned over listen over hvem der har været årets ungdomsleder
gennem tiderne, tæller det mange der fortjent er blevet påskønnet for – som det hedder: ”i en
årrække at være med til at udvikle ungdomsarbejdet i sin klub, kreds eller DVBF”. I år kan vi
med største selvfølgelighed føje en mere af disse navne på listen. Det er en person der:
 Allerede tidligt i sin volleyballkarriere blev involveret i bestyrelses og ledelsesopgaver og
hurtigt blev den, der koordinerede ungdomsarbejdet i klubben.
 Hurtigt blev ungdomstræner – og er det stadig.
Vedkommende:
 Blev med den største naturlighed involveret i kredsarbejdet og er det stadig med gejst og
energi.
 Kan man altid regne med, når dagsordenen vedrører ungdomsvolleyball i klub, kreds eller
forbund.
 Udtaler sig på baggrund af mange års praktisk erfaring og tilstedeværelse ved diverse
ungdomsarrangementer.
Og han:
 Er der næsten altid, når der er Kidsvolley i området – enten som træner eller stævneleder –
og kan med sit overblik og personlige egenskaber altid sørge for, at et arrangement kører
godt.
 Kan på sin egen jyske facon få fortalt om den vestjyske virkelighed, når vi andre er ved at
miste jordforbindelsen.
Hans klubformand siger: Han er allestedsnærværende med ungdomsarbejde. Han er utrættelig
i sit rekrutteringsarbejde både på spiller- og trænerplan.
Hans kredsformand siger: Det klarer Jørgen!”
Årets Ungdomsklub: Farum-Holte
Motivering: ”I år vil vi som noget nyt hædre 2 klubber som årets ungdomsklub. Begge
klubber har en lang tradition for ungdomsvolleyball, og var med i front ved Kidsvolleys start.
Det er 2 klubber, der for et par år siden indgik et meget tæt samarbejde på hele
ungdomsområdet og derfor optræder som et holdfællesskab. De 2 bestyrelser kunne se at,
sammen blev de stærkere. Jeg tror, de så rigtigt.
 De har skabt en meget dynamisk og udviklingspræget organisation, der går på tværs af de 2
moderklubber. En professionel koordinering sikrer gode vilkår for en masse ledere og
trænere.
 De har ungdomshold i alle ungdomsrækker for både piger og drenge og de 2 moderklubber
deltager i masser af kidsstævner.
 Der er et alsidigt tilbud til unge med plads til alle – også de der ikke har mesterpotentiale.
 De blev her i foråret certificeret af DIF for at have ”Et godt Idrætsmiljø for Unge”, hvor
ungdomsspillerne er stærkt involveret i at udarbejde handlingsplaner for ungdomsarbejdet.
 De er altid friske i forhold til DVBFs satsningsområder på ungdomssiden. Vores
konsulenter ringer ikke forgæves, hvis der skal prøves noget nyt af.
 Det gør jo ikke noget, at man også kan spille godt. Ved årets Ungdoms-DM’er har de været
med i 5 ud af 6 rækker med en enkelt sølvmedalje til HU15 på hjemmebane som det
bedste.
 For et par uger siden afholdt de U15 DM med absolut topkarakterer for et flot
arrangement.”
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Frokostpause…

4. Behandling af forslag
4.a. Bestyrelsens forslag til mål (forslag 1)
Fremlæggelse af forslaget v/ Jørgen Bentzen, næstformand.
Debat:
Niels Erik Broberg, SVBK
Mener at have været med til at præge debatten og er glade for at økonomien er højt prioriteret.
Savner mere målbarhed og konkretisering i målene. Ville gerne have et mål om egenkapitalen
for at sikre mere økonomisk handlefrihed.
Mener der skal være noget om lederudvikling ifm. målet om Klubudviklingsprojektet.
Henning Gade, Farum VK
Vi mangler trænere og ledere i klubben. Det er en stor udfordring. Forbundet bør have fokus
på at rekruttere disse blandt de unge medlemmer.
Jørgen Bentzen, næstformand
De foreslåede mål underbygges af de medfølgende eksempler på strategier, der dog ikke skal
opfattes som en udtømmende liste.
En alt for fast målsætning om egenkapitalen, må ikke hindre nødvendige aktiviteter i at blive
gennemført.
Erik Jacobsen, formand
Hvis målene skal bruges operationelt, skal de kunne ”bøjes” efter den aktuelle virkelighed.
Nogle steder kan vi være meget konkrete; andre steder ikke så konkrete.
Niels Erik Broberg, SVBK
Mangler stadig svar på, hvad bestyrelsen agter at gøre ift. egenkapitalen. Ønsker at
egenkapitalen skal være positiv.
Målbarheden i målene er nødvendig for at kunne revurdere målene.
Erik Jacobsen, formand
Bestyrelsen har i Årsrapport 2008 taget stilling til, hvad der skal gøres for at gøre
egenkapitalen positiv. Forbundet skal have en økonomisk frihedsgrad til at kunne agere, uden
at det har negativ effekt på aktivitetsudbuddet.
Afstemning:
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Vedtaget forslag:
”Dansk Volleyball Forbund er et moderne, omstillingsparat idrætsforbund, hvor der arbejdes
med særlig fokus på aktiviteter, klubber, medlemmer, frivillige og økonomi.
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Mål

Forbundet skal udvise økonomisk ansvarlighed for at kunne
fastholde eksisterende aktiviteter samt at kunne igangsætte
nye aktiviteter, der understøtter realiseringen af forbundets
mål.

Strategi

 Vi skal arbejde målrettet med projektøkonomi, hvor vi
skaber balance mellem ressourcer, omkostninger og
aktiviteter.
 Vi skal søge målrettet ekstern finansiering til vores
aktiviteter og projekter.

Mål

Forbundet skal skabe større synlighed og bevidsthed om
volleyball og beachvolley i befolkningen generelt.

Strategi

 Vi skal gøre ligaerne og beachvolley-touren mere
interessante for publikum og medier, hvor der skabes større
opmærksomhed om turnering, resultater og profiler.
 Vi skal gøre landsholdene mere interessant for
befolkningen og medier.
 Vi skal udarbejde en elitepolitik, der fastsætter rammerne
for vores landsholds internationale udvikling.
 Vi skal tilbyde årlige skoleturneringer i Kidsvolley og
Teenvolley til eleverne på samtlige folkeskoler.

Mål

Forbundet skal øge antallet af ungdomsspillere med mindst 5
% hvert år samt sikre at markant flere ungdomsspillere
fortsætter som seniorspillere.

Strategi

 Vi skal tilbyde flere klubudviklingsprojekter med fokus på
rekruttering og fastholdelse.
 Vi skal afvikle skoleturneringer for folkeskole og
ungdomsuddannelser.
 Vi skal udvikle nye, åbne turneringsformer for Ungdom.
 Vi skal etablere en kvalificeret fastholdelses- og
talentudviklingsstrategi, hvor der skabes en rød tråd fra
Kidsvolley til Senior.

Mål

Forbundet skal inden år 2012 etablere 2 nationale årlige,
tilbagevendende events, der begge er tværgående ift. de
allerede eksisterende koncepter/aktiviteter samt 1 årlig
international event.

Strategi

 Vi skal etablere en ekstern eventorganisation, der er
økonomisk uafhængig af tilførsel af midler fra forbundet.
 Vi skal foretage en geografisk spredning af events for at
øge den generelle nationale publikumsinteresse.
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 Vi skal udarbejde nye strategier for, hvordan vi motiverer
klubber til at indgå i events.
 Vi skal indlede nye, relevante samarbejdsrelationer for at
understøtte events og for at skabe basis for nye medlemmer
i moderne, familiebaserede foreninger.
Mål

Forbundet skal have 50.000 aktivitetsmedlemmer i 2012.

Strategi

 Vi skal redefinere medlemsbegrebet, så vi har to
medlemstyper: 1) Klubmedlemmer, hvor personen er
medlem af en klub, der er medlem af DVBF og 2)
Aktivitetsmedlemmer, hvor personen deltager i en aktivitet,
der er arrangeret af en klub, der er medlem af dVBF eller i
an aktivitet, der er arrangeret af DVBF.
 Vi skal udbrede eksisterende koncepter, men gerne i nye
partnerskaber.

Mål

Forbundet skal inden år 2014, inden for rammer af
Klubudviklingsprojektet, have vejledt 50 klubber i hvordan de
skaber en moderne, familiebaseret foreningsstruktur, hvor de
som klub tilbyder Kidsvolley, Teenvolley, Beachvolley,
Volleyball, Let’s Volley og Bedstevolley.

Strategi

 Vi skal udvikle et koncept for en moderne familiebaseret
forening.
 Vi skal udvikle værktøjer til forandring af eksisterende
foreninger.”

5. Fastsættelse af kontingentsatser
Dirigenten læste forslaget op.
Afstemning:
Forslag om klubkontingent:
Forslag blev vedtaget enstemmigt og uden afstemning.
Forslag om kredsholdslicens:
Forslaget blev vedtaget enstemmigt.
Forslag om basisklubkontingent:
Forslaget blev vedtaget enstemmigt.
Forslag om personlige licenssatser:
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Debat:
Karen Skyum, Ikast KFUM
Hvad er baggrunden for forslaget? Er det meningen, at Sorteper skal sendes videre til
klubberne?
Erik Jacobsen, formand
Vi sender ikke Sorteper videre til klubberne. Vi skal servicere alle i Volleyball Danmark.
Argumentet for forslaget er, at vi gerne vil fastholde vores nuværende aktivitetsniveau i
fremtiden. Vi ved, at den eksterne finansieringssituation er usikker, da både Danmarks IdrætsForbund og Team Danmark er under økonomisk pres. Bestyrelsen stiller forslaget, da den
ekstra finansiering er nødvendig for den fortsatte udvikling.
Tine Lauritzen, Fortuna Odense Volley
Mener at stigningerne er for høje.
Jørgen Donslund, MJVB
Fik en henvendelse fra nogle efterskoleelever, der gerne ville starte et hold, der skulle deltage
i laveste kredsrække. Sammen gennemgik vi økonomien og projektet blev ikke realiseret. Vi
skal især passe på at økonomien ikke bliver for stor en belastning i de laveste rækker.
Svend Pedersen, Aalborg HIK
Hvor er beachlicensen henne i denne sammenhæng?
Foreslår at Divisionslicens forhøjes til 200,00 kr.
Erik Jacobsen, formand
Satserne er et samlet forslag fra Økonomiudvalget, som bestyrelsen står bag, hvor de bredeste
skuldre bærer mest.
Beachlicens besluttes i bestyrelsen alene.
Tine Lauritzen, Fortuna Odense Volley
Foreslår at alle satser stiger med en fast procentsats, fx 10 %.
Erik Jacobsen, formand
Vil gerne advare mod at forfladige debatten ved at stille for mange følelsesladede
ændringsforslag.
Palle Lysbjerg, SyVBK
Hvis ikke forslaget er godt nok, så det kan vedtages af repræsentantskabet, så må bestyrelsen
tilbage og tilpasse forslaget. De sidste års stigninger har ikke været til gavn for Volleyball
Danmark.
Stiller ændringsforslag om uændrede satser.
Lars Hauge, FVBK
Det kan ikke undgås, at debatten bliver følelsesladet, da vi her sidder ganske få mennesker,
der repræsenterer 16.000 medlemmer.
Sophus Borch, Fortuna Odense Volley
Mener ikke det er økonomisk ansvarlighed at budgettere med ikke vedtagne licensforhøjelser.
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Flemming Barfred, dirigent
De indkomne ændringsforslag blev opstillet i rækkefølge med det mest vidtrækkende
ændringsforslag først:
 Uændret licens; forslag fra Palle Lysbjerg, SyVBK.
 Licensforhøjelse på 10 %; forslag fra Tine Lauritzen, Fortuna Odense Volley.
 Forhøjelse af Divisionslicens til 200,00 kr.; forslag fra Svend Pedersen, Aalborg HIK.
Der skal derfor først stemmes om forslaget fra Palle Lysbjerg.
Dirigenten redegjorde for afstemningsproceduren.
Afstemning:
Afstemning om uændrede licenssatser:
For: 19
Imod: 11
Dirigenten konkluderede herefter, at de øvrige ændringsforslag samt bestyrelsens oprindelige
forslag bortfaldt samt at de personlige licenssatser derfor forbliver uændrede .
Vedtagne forslag:
Klubkontingent:
Kredsholdslicens:
Basisklubkontingent:
Personlig licens:

1.000,00 kr. årligt pr. klub.
1.800 kr. årligt pr. kredshold.
0,00 kr. årligt pr. basisklub.
30,00 kr. årligt pr. kidsspiller
30,00 kr. årligt pr. teenspiller (stævnespillere)
30,00 kr. årligt pr. motionsspiller.
55,00 kr. årligt pr. ungdomsspiller (U15-, U17- og U19turneringsspillere).
80,00 kr. årligt pr. spiller i Danmarksserien og løbende
kredsholdsturneringer for seniorer.
155,00 kr. årligt pr. spiller i Danmarksturneringen for seniorer.

6. Valg
a. Valg af formand for to år
Erik Jacobsen afgik efter tur og var villig til genvalg.
Bestyrelsen indstillede Erik Jacobsen, der blev genvalgt uden modkandidater.
b. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer for to år
Carsten Parsow og Bettina Nielsen afgik efter tur og var villige til genvalg. Malene Meincke
afgik efter tur, men var ikke villig til genvalg.
Bestyrelsen indstillede Carsten Parsow, Bettina Nielsen og Anne Mette Lykkeberg, der alle
blev genvalgt/valgt uden modkandidater.
c. Valg af ét medlem til Top Volleyball Danmarks bestyrelse
Flemming West afgik efter tur og var villig til genvalg.
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Flemming West blev genvalgt uden modkandidater.
d. Valg af ét medlem til Amatør- og Ordensudvalget
Anders Larsen afgik efter tur, men var ikke villig til genvalg.
Bestyrelsen indstillede Flemming Barfred, der blev valgt uden modkandidater.
e. Valg af ét medlem til Amatør- og Ordensudvalget
Birte Rasmussen blev ved DIFs Årsmøde 2009 valgt til Appeludvalget i Danmarks IdrætsForbund og der skulle derfor vælges et nyt medlem til Amatør- og Ordensudvalget.
Bestyrelsen indstillede Trine Binett Jørgensen, der blev valgt uden modkandidater.
f. Valg af én suppleant til Amatør- og Ordensudvalget
Preben Dahlgaard afgik efter tur og var villig til genvalg.
Bestyrelsen indstillede Preben Dahlgaard, der blev genvalgt uden modkandidater.
g. Valg af én suppleant til Amatør- og Ordensudvalget
Flemming Barfred blev valgt som ordinært medlem af Amatør- og Ordensudvalget og der
skulle derfor vælges en ny suppleant.
Der opstilledes ingen kandidater til posten, hvorfor denne er vakant indtil næste
repræsentantskabsmøde.
h. Valg af to kritiske revisorer
Niels Ole Ørgaard og Steen Spangen afgik efter tur og var villige til genvalg.
Bestyrelsen indstillede Niels Ole Ørgaard og Steen Spangen, der begge blev genvalgt uden
modkandidater.
i. Valg af én kritisk revisorsuppleant
Palle Lysbjerg afgik efter tur var villig til genvalg.
Bestyrelsen indstillede Palle Lysbjerg, der blev genvalgt uden modkandidater.

7. Fastsættelse af sted for næste års repræsentantskabsmøde
Bestyrelsen foreslog Trekantsområdet. Dette blev godkendt.

8. Eventuelt
Arne Jensen, SVBK
Mangler reklame for repræsentantskabsmøde på forbundets hjemmeside.
Vil gerne reklamere for SVBKs dommerprojekt og vil gerne hjælpe andre kredse i gang med
tilsvarende projekter.
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Svend Pedersen, Aalborg HIK
Hvordan bidrager ”rene” beachvolleyklubber til forbundets økonomi? Kan de nøjes med et
basismedlemskab og alligevel drage nytte af forbundets tilbud?
Bent Juhler, bestyrelsen
Beachvolleyklubberne er primært basismedlemmer. Deres medlemmer betaler for deltagelse i
touren.
Lars Hauge, FVBK
Volleyball Magasinet er et godt blad, men vi behøver ikke nødvendigvis at få tilsendt fire
eksemplarer til husstanden.
Erik Jacobsen, formand
Takker for genvalget – også på bestyrelseskollegernes vegne. Vi skal nu tilbage i bestyrelsen
og finde besparelse eller alternativ finansiering for den manglende licensforhøjelse i
størrelsesordenen 250.000 kr.
Hvis man får flere magasiner i husstanden, skal jeg opfordre til at videredistribuere disse til
andre interesserede.
Tager initiativ til yderligere drøftelser med kredsene efter sommerferien.
Tak for indsatsen til følgende:
 Birte Rasmussen, der er blevet valgt til DIFs Appeludvalg og dermed forlader Amatør- og
Ordensudvalget.
 Anders Larsen, der er stoppet i Amatør- og Ordensudvalget efter mange år.
 Malene Meincke, der forlader bestyrelsen efter to år.
Tillykke med valget til det nye bestyrelsesmedlem: Anne Mette Lykkeberg.
Tak til Flemming Barfred for ledelse af mødet.
Dirigenten konstaterede herefter, at repræsentantskabsmødet var afsluttet og takkede for god
ro og orden.

Dato:

Dato:

Flemming Barfred
Dirigent

Jens Albagaard
Referent
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