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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 vedtægternes krav til afholdelsen af repræsentantskabsmødet var
overholdt for så vidt angik mødetidspunktet samt udsendelsen af regnskab og forslag.
Mødevarslingen var imidlertid udsendt ca. 2 uger for sent.
Dirigenten fandt imidlertid ikke at denne forsinkelse kunne bevirke, at
repræsentantskabsmødet kunne tilsidesættes som ugyldig. Dette blev begrundet ved, at ingen
klubber eller kredse havde reageret på den henvendelse forbundet medio marts havde udsendt
om forsinkelsen og at det derfor måtte antages at forsinkelsen ikke havde hindret nogen i at
deltage i repræsentantskabsmødet.
Dirigenten erklærede på denne baggrund repræsentantskabsmødet for beslutningsdygtig.
Forsamlingen havde ingen bemærkninger til dette.
Dirigenten fastslog, at forslag 3 fra Nordjysk Volleyball Kreds ikke kunne opnå vedtagelse på
mødet i den fremsendte form, idet forslagets karakter indgriber i bestyrelsens ledelsesret.
Dirigenten foreslog, at problemstillingen i forslaget blev taget op i forbindelse med
behandlingen af formandens beretning. Der var ingen indvendinger mod denne vurdering.

2. Godkendelse af formandens beretning, herunder også beretninger fra de enkelte
områder
Erik Jacobsen, formand, fremlagde sin mundtlige beretning.
”Dansk Volleyball Forbunds aktiviteter er nøje beskrevet i de enkelte områders og
styregruppers beretninger, hvor gennemførte aktiviteter og igangsatte udviklingstiltag
behandles.
Jeg vil ikke gentage den skriftlige beretning – dog vil jeg tillade mig i denne mundtlige
beretning at nævne væsentligste overordnede og generelle forhold, som vil eller kan få
betydning for volleyballsporten i fremtiden.
2009 blev et turbulent år for Dansk Volleyball Forbund. Specielt skulle efteråret 2009 vise sig
at blive meget turbulent med stor usikkerhed om den fremtidige økonomiske situation
foranlediget af Team Danmarks sparerunde.
På tidligere repræsentantskabsmøder, blandt andet i 2008, har størstedelen af debatten under
beretningen handlet om økonomiske forhold som sikringen af forbundets fremtidige økonomi
og om økonomistyring.
Også denne mundtlige beretning vil blive indledt med økonomien og desværre på baggrund af
et stort underskud i regnskabet 2009 på ca. 650.000 kr.
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Det er med stor ydmyghed, at jeg på bestyrelsens vegne skal berette og forklare om, hvorledes
et sådant underskud kunne opstå.
Bestyrelsen har selvklart det overordnede ansvar for vedtagelse af budgetter og for
overholdelsen af budgetter. Og bestyrelsen løber ikke fra dette ansvar og bestyrelsen er
selvklart ked af situationen.
Set i lyset af tidligere års debatter på repræsentantskabsmøderne, hvor bestyrelsen har lovet,
at et stort underskud ikke ville komme til optræde igen, styrker naturligvis ikke bestyrelsens
troværdighed i forhold til disse udmeldinger. Det var også en skuffet og frustreret bestyrelse,
der måtte indse, at det store underskud var en realitet.
Bestyrelsen anser naturligvis situationen for yderst alvorlig og ønsker at tage kampen op for at
få genetableret en sund økonomi for DVBF. Bestyrelsen har allerede taget tiltag, som skal
sikre økonomistyringen yderligere. Dem skal jeg redegøre for lidt senere. Og vi ønsker som
sagt at kæmpe videre og stå ved vores ansvar, men vi stiller os naturligvis ikke i vejen for at
andre kan overtage ledelsen af DVBF, hvis repræsentantskabet måtte ønske sådan en løsning.
Som sagt er det med stor ydmyghed og også med bøjet nakke at bestyrelsen aflægger denne
beretning.
Jeg skal ikke på dette sted kommentere alle detaljer omkring regnskabstallene. Dem får
forsamlingen lejlighed til at drøfte senere på mødet.
Dog vil jeg gerne kort redegøre for, hvordan underskuddet er sammensat og give de
væsentligste grunde hertil.
DVBF kommer ud med et underskud på 646.637 kr. i regnskabsåret 2009.
De væsentligste årsager skal findes her:
Beachvolley Tour
Færre sponsorer/deltagere: -294.786 kr.
Driftsbesparelse: +73.180 kr.
Total: -221.606 kr.

Beachvolley landshold
Færre indtægter: -26.443 kr.
Flere træninger/turneringer: -237.427 kr.
Total: -263.427 kr.

Turnering
Administration
Manglende 2. division (d): -95.113 kr. Flere lønomkostninger: -169.464 kr.
Afvigelse på Pokalfestival: -90.061 kr. (fejlbudgettering)
Total: -185.174 kr.
Bestyrelsen anser som sagt situationen for at være særdeles utilfredsstillende og vil i
fremtiden sikre yderligere fokus på planlægning, budgetlægning og økonomistyring.
Og hvilke tiltag har bestyrelsen så gjort? Kredsene har stillet en række helt naturlige
spørgsmål til bestyrelsen for ganske nylig og bestyrelsens besvarelse til kredsene danner også
grundlag for min redegørelse her.
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Hvem er fremover ansvarlig for overholdelse af budgetterne?
Bestyrelsen har det overordnede politiske ansvar for både udarbejdelse og overholdelse af
budgetterne i DVBF. Det er tillige bestyrelsen, der foretager de nødvendige korrektioner i
budgettet, så snart dette viser sig nødvendigt i løbet af et regnskabsår.
Derudover er det direktøren, der har det overordnede, administrative ansvar for budgetterne
og for budgetopfølgningen.
Det har været og det vil fortsat i det daglige være de område- og projektansvarlige, der vil
have budgetansvaret i praksis. Dog er der strammet op på budgetansvaret for beachtouren og
beachlandsholdene, hvor budgetansvaret er blevet omplaceret til henholdsvis direktøren og
Forretningsudvalget. Dette skal være med til at sikre en stram styring af de to områder.
Er der en plan for hvordan budgetterne overholdes fremover?
Budget 2010 og de kommende års budgetter er lagt langt mere konservativt end tidligere. Det
betyder, at der er langt mere forsigtige forventninger til indtægtsgrundlaget end tidligere.
Samtidig er udgifterne fra starten af budgetåret blevet underlagt en grundig vurdering af
rentabilitet.
Når aktiviteter/projekter overvejes eller igangsættes, vil de altid blive underlagt en
rentabilitetsovervejelse. Viser det sig, at det af flere årsager ikke kan "svare sig" at løbe et
projektet i gang, så bliver det ikke til noget. Vi forsøger således at lave en slags Business Case
på nye projekter. Eksempelvis har der været udarbejdet en Business Case på konceptet med
Klub-Skole-Forbund samarbejdsaftaler, hvor indhold, output og tilskudsmuligheder (fra DIF)
har været vurderet og på basis heraf er projektet fundet bæredygtigt.
Vi tager stadig risici, når vi igangsætter nye projekter - men vi begrænser risici til det
minimale.
Beachtouren var tidligere en "cash cow", men de sidste par år har det knebet gevaldigt blandt
andet på grund af den længerevarende økonomiske krise. Vi har mistet mange
sponsorindtægter de sidste 3 år, men har de første år været i stand til at spare på
omkostningerne samtidig. Det lykkedes ikke tilstrækkeligt i 2009, men vi har valgt at
fortsætte beachtouren i en forventning om, at både sponsormarkedet forbedres og at
deltagerantallet øges de kommende år – men under meget konservative forudsætninger.
Hvordan vil man sikre at der løbende (månedsvis) følges op på indtægter/udgifter, så
budgetterne kan tilrettes hvis det er nødvendigt?
Det er blevet besluttet, at der bliver foretaget månedlige budgetopfølgninger. Der udarbejdes
et periodiseret likviditetsbudget, der kan danne grundlaget for den månedlige
budgetopfølgning.
Der er også blevet udarbejdet et såkaldt økonomisk Årshjul, hvor alle praktiske/administrative
økonomiopgaver er blevet oplistet med angivelse af terminer for deres løsning og angivelse af
ansvarlige personer for opgaverne. Dette er med til at sikre en præcis ansvarsfordeling og en
stram opfølgning.
Vil man prioritere punktet økonomi som det vigtigste på fremtidige bestyrelses- og
forretningsudvalgsmøder, således at punktet ikke udskydes?
Det korte svar er: JA.
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Det uddybende svar er, at punktet Økonomi er fast punkt på møderne i Forretningsudvalget.
Fremover vil det også have sin faste plads på alle bestyrelsesmøder.
Desuden har Forretningsudvalget pålagt direktøren og regnskabsmedarbejderen at have mere
intensiv fokus på den daglige økonomistyring og budgetopfølgning.
Hvordan vil man prioritere indtægtsskabende aktiviteter?
Alle nye projekter vil som sagt blive underlagt en generel vurdering af rentabilitet forinden de
igangsættes. Derudover vil der være særlig fokus på at genoprette tabte indtægter, der er
direkte finansierende for eksisterende projekter og ansættelser.
At skabe flere indtægter er under alle omstændigheder et fokusområde.
Det var forklaringen på underskuddet og de deraf følgende nye tiltag. Nogle har måske den
opfattelse, at der hersker en form for kaos på det økonomiske område. Det er ikke tilfældet,
hvilket også bekræftes af vores revisorer. Bestyrelsen tror på, at de nye tiltag og en voldsom
fokusering på budgetopfølgningen vil sikre fremtiden.
Jeg kan oplyse, at underskuddet stresser forbundets likviditet. Vi har derfor fået hjælp fra
DIF, der her i maj 2010 har ydet os et lån på 1 mio. kr. med én 4-årig afdragsperiode.
Desværre er idrættens generelle økonomi stadig under pres på områder, der er
sponsorfinansierede.
Til gengæld er der en ny spillelov på vej, der sikrer stabilitet for det generelle bloktilskud til
DIF i de kommende år. Den nye spillelov skal træde i kraft den 1. januar 2011 og forventes
vedtaget i Folketinget inden Folketingets sommerferie.
Team Danmark
I forbindelse med det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i januar måned blev der
redegjort for Team Danmarks ønske om at standse samarbejdet med DVBF for volleyball. Og
der findes en længere redegørelse i den skriftlige beretning, som jeg vil henvise til.
DVBF har netop bedt om at mødes med Team Danmark med henblik på at komme videre
med en løsning. Der forventes derfor en form for afklaring i sagen i løbet af juni måned.
Elitekurs
Sammen med mange andre specialforbund deltager DVBF i netværket Elitekurs.
Elitekurs har til opgave at sikre, at de af Team Danmark nedprioriterede forbund eller
forbund, der aldrig har fået Team Danmark-støtte, i fremtiden får en rimelig støtte til
talentudvikling.
DVBF deltager aktivt og intensivt i dette arbejde. Jeg selv sidder i netværkets styregruppe og
vi bidrager med den viden, som vi besidder.
Også her findes der en længere redegørelse i den skriftlige beretning, som jeg vil tillade mig
at henvise til.
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Jeg kan oplyse, at Danmarks Idræts-Forbund 3. juni havde indkaldt alle specialforbund til
møde om talentudviklingen i fremtiden – og Elitekurs har formået at sætte sin dagsorden
centralt ind i debatten. Det er min opfattelse, at DIF står med en kompliceret problemstilling,
som næppe falder på plads her og nu. Til gengæld øger det så chancerne for de ”udstødte og
diskriminerede” til at få en fremtidig støtte til talentudvikling.
EM-slutrunden for herrer 2013
At skaffe dette arrangement til Danmark er en del af DVBFs vedtagne strategi på
eventområdet – ligesom arbejdet på at få etableret en årlig international beachevent i
København. Og mulighederne er optimale i disse år på grund af den massive regeringsstøtte
til projekterne. Uden denne støtte ville det være umuligt at gennemføre en EM-slutrunde i
Danmark.
Jeg vil blot her understrege, at DVBF ikke påtager sig noget økonomisk ansvar i forbindelse
med forberedelserne eller afviklingen af begivenhederne, hvilket også tidligere er oplyst
repræsentantskabet.
Sport Event Denmark lægger arbejdskraft til rådighed for udarbejdelse af ansøgninger og
dækker omkostningerne til konsulenter mv. Vores bidrag i denne fase består primært i
sparring med Sport Event Danmark og de involverede kommuner. Lars Haue-Petersen fra
TSE er ”bid manager” for DVBF og trækker det store læs i forbindelse med ansøgningen.
I selve eventbudgettet er der indregnet omkostninger til projektansættelser, der skal
gennemføre projektet. Det er bestyrelsens krav og forudsætning, at DVBFs øvrige aktiviteter
ikke må berøres af disse events.
Udbyttet for Volleyball Danmark vil så være alle de sideaktiviteter og den omtale, som disse
events giver. Sammen med klubber og kredse skal vi lægge planer for, hvorledes vi kan
udnytte begivenhederne optimalt – med hensyn til at forøge vores medlemstal, muligheder for
uddannelse og efteruddannelse af trænere, dommere mv., rekruttering af ledere. Ja, der er
masser af muligheder.
Nu skal vi selvfølgelig få tildelt EM 2013 først. Muligheden er blevet meget større efter
alliancen med Polen.
Beachvolley Seminar 2010
Der har netop i den sidste weekend været afholdt et udviklingsseminar i Odense. Jeg havde
desværre ikke selv mulighed for at være til stede, men de tilbagemeldinger som jeg har fået er
positive. Det er bestyrelsens håb, at de 8 nye beachvolleykonsulenter, der allerede er gået i
gang med arbejdet, vil være en god støtte fra DVBF for etablering af nye klubber og sparring
til etablerede klubber – både deciderede beachvolleyklubber og volleyballklubber, som har
uudnyttede potentialer omkring lokale beachvolleybaner og meget andet banebrydende for
etableringen af flere beachmiljøer i Danmark.
Afslutning
Som sagt vil jeg tillade mig at henvise til de fyldige skriftlige beretninger for
detailinformationer om DVBFs virksomhed og aktiviteter.
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Lad os samle os om fremtidens udfordringer – dem bliver der tilsyneladende flere og flere af.
Og det er bestyrelsens ønske, at samarbejde og iderigdom i fællesskab kan medvirke til
yderligere udvikling af volleyballsporten i Danmark.
Jeg vil også tillade mig at fastslå, at organisationen DVBF naturligvis og alene er en
serviceorganisation for sine medlemmer. De fleste af disse serviceopgaver løses af vores
administration, som har et betydeligt arbejdspres liggende på sine skuldre.
Vi bestyrelsesmedlemmer er jo ulønnede og vi har alle arbejdsgivere, der forventer, at vi
leverer det arbejde hos arbejdsgiveren, som han med rimelighed kan forvente. Derfor er det
ikke altid, at DVBFs sagsbehandling kan ske med den hastighed, som vores klubledere
forventer. Vi er ikke en virksomhed, som altid kan svare få minutter efter at en mail er
modtaget. Det vil jeg gerne bede jer om at tænke over. Og så er det en umulig opgave at
reagere på alle problemstillinger, som rejses rundt omkring på diverse hjemmesider. Så det
undlader vi at gøre, så vi kan fokusere på den egentlige drift. Jeg håber, at I har forståelse
herfor.
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 også gerne bede jer om at reflektere lidt over de mange fantastiske
oplevelser, som Volleyball Danmark tilbyder vores medlemmer og hvilke fantastiske
muligheder vi trods alt har. Jeg kan for mit eget vedkommende sige, at det er meget
inspirerende at komme ud til de forskellige arrangementer, som jeg selv har tid og mulighed
for at overvære. Det er virkelig inspirerende og opmuntrende. Og det håber jeg også at det er
for mange andre. Der er derfor god grund til at sige tak til alle i Volleyball Danmark, der er
med til at skabe rammerne for alle disse begivenheder.
For vi kan være stolte over den kvalitet vi leverer i dagligdagen! Der er altid plads til
forbedringer, men hverdagen er præget af ansvarlighed og gode produkter til alle der ønsker at
være med i familien. Det er der heldigvis mange der gør og ligeledes mange der kan se at vi
kan noget i DVBF. Novo Nordisk støtter vores skoleturnering med flere 100-tusinde i disse
år, men de støtter jo ikke volleyball. De støtter fordi DVBF kan levere noget andre ikke kan!
Sidste cadeau er, at TrygFonden har svaret på en ansøgning om støttemidler til vores
Kidsvolley Skoleturneringer. I onsdags kom meldingen, at man synes at det er et godt projekt
og at man vil støtte det med en halv million kroner. Det skal ikke bortforklare det dårlige
resultat i 2009, men tjene som eksempel på, at vi er dynamiske og ikke vælger at ”spare os ud
af krisen!”
Tak for ordet.”
Debat:
Niels-Erik Broberg, Sjællands Volleyball Kreds
Det er efterhånden blevet en tradition, at jeg indleder debatten med et indlæg om økonomi.
Jeg fik et chok, da jeg læste, hvor dårligt det var gået med økonomien i 2009. Vi har tidligere
ment, at der ikke har været orden i sagerne. Det kan vi nu konstatere. Vi havde et møde med
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forbundets bestyrelse i den forgangne uge, hvor vi fik uddybende forklaringer på regnskabet
for 2009. Det var et godt møde, hvor vi fik opnået en god enighed og et fælles fodslag.
Der skal nu tænkes i nye baner med økonomistyringen. Vi talte på kredsmødet om, at vi igen
til efteråret skal samles for at følge op på økonomien. Vi har også bemærket, at der ikke
længere er nogle hellige køer, når der tales økonomi.
Det er desværre ikke lykkedes at finde en fælles kandidat til den ledige post som
økonomiansvarlig i forbundets bestyrelse. Det er dog vores forhåbning, at der kan findes en
sådan på mødet i dag.
Bent Juhler, Odense Beachvolley Klub
Det er et katastrofalt resultat, så jeg er glad for den udviste ydmyghed. Der er kommet et stort
underskud på trods af flere budgetreduktioner i løbet af 2009.
Selv har jeg haft noget af ansvaret for den dårlige økonomi for beachtouren. Det skyldes bl.a.
faldende deltagerantal og faldende sponsorindtægter. En del af forklaringen på det faldende
deltagerantal skyldes de it-systemer, der ligger til grund for tilmeldingen.
For et år siden blev beachvolley landsholdene lagt ind under Top Volley Danmark, så
underskuddet må være opstået i denne periode.
Jeg har læst på diverse hjemmesider, at alle vores ungdomslandshold i volleyball deltager i
alle internationale turneringer.
Jeg undrer mig over, at herrelandsholdet tager på en tur til Østrig, når forbundets økonomi nu
er så dårlig.
Svend Pedersen, Nordjysk Volleyball Kreds
Når der nu ikke er nogle hellige køer, så kan vi skære noget væk, som giver underskud. Man
kunne forestille sig, at man helt skar beachvolley væk.
Kim Blanksøe Pedersen, Frederiksberg Beachvolley
Den forrige taler vil jeg tale for sig selv.
Hvilke økonomiske redskaber vil man tage i anvendelse for at undgå lignende situationer i
fremtiden?
Palle Lysbjerg, Sydjysk Volleyball Kreds
Det der er sket, skal der ikke lægges låg på. Jeg har opfordret til en øget styring på
budgetterne. Undrer mig at der er afsat en øget lønramme, men at man alligevel er gået så
langt over budget.
Erik Jacobsen, formand
Det er en intention for budgetlægning 2011, at der ikke må være nogen hellige køer.
Det er korrekt, at der blev udarbejdet budgetkorrektioner i løbet af 2009, da man kunne se, at
der var områder, hvor budgetterne ikke kunne hold.
Vi besluttede i bestyrelsen medio 2009, at beachvolley landsholdene skulle placeres
organisatorisk i Top Volley Danmark. Det blev 3-4 måneder senere besluttet, at omplacere
ansvaret til Forretningsudvalget og direktøren. Der er flere, der har røde over det dårlige
økonomiske resultat. Selv er jeg én af dem. Underskuddet er dog nok ikke opnået den sidste
korte tid af 2009.
Da forbundet er medlem af både det europæiske og verdensforbundet, så er vi forpligtet til at
organisere beachvolley i Danmark under forbundets vinger. Det er også bestyrelsens
holdning, at vi naturligvis skal fortsætte med det.
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Det er min forhåbning, at vi på mødet i dag kan få valgt en fagligt dygtig person, der kan
overtage posten som økonomiansvarlig i bestyrelsen. Hvis ikke, så vil jeg håbe, at vi kan
trække på ekspertiser blandt vores frivillige til denne meget vigtige opgave.
Der er ikke foretaget lønreguleringer i 2009, men der er budgetteret med det i 2010.
Svend Pedersen, Nordjysk Volleyball Kreds
Forslaget om alternativt beachvolleyforbund var ikke en provokation, så hvis det ikke er
muligt, så vil jeg i stedet foreslå, at man kigger meget kritisk på beachvolley landsholdenes
drift og vores prioritering af dem. Jeg har ikke noget imod beachvolley, så hvis vi kan opnå fx
finansiering via Team Danmark, så har jeg ikke noget imod det.
Erik Jacobsen, formand
Landsholdsprojektet i beachvolley er delvist finansieret af Team Danmark, men for at få det
til at hænge sammen, så skal vi selv poste mindst lige så mange midler selv, som vi kan få fra
Team Danmark.
Det er en løbende dialog med Team Danmark, hvem og hvor meget, der skal støttes.
Tine Lauritzen, Fortuna Odense Volley
Alle de år vi har været med i Pokalfestival, har det givet overskud, så hvorfor er der den store
afvigelse?
Olav Bach, Vejle Ungdoms Volley
Jeg glæder mig meget over, at vi skal gøre endnu mere ved udviklingen. Især Parkvolley er
interessant. Også de mange nye medier er noget, vi skal tage i anvendelse.
Lars Hauge, Fyns Volleyball Kreds
Vi er lige godt 16.000, der spiller volleyball. Det er klubbernes ansvar at få flere medlemmer,
så vi er flere om at ”dele underskuddet”. Vi er nødt til som klubber, at have nogle større
ambitioner, så vi kan animere os selv og hinanden til at udvikle os – og sporten. Der sker
mere afvikling end udvikling i klubberne. Parkvolley kunne være en del af løsningen, da det
kræver meget lidt udstyr. Gør vi det ude i kredsene og klubberne godt nok? Vi har i vores
kreds afsat udviklingsmidler, men får ingen ansøgninger fra klubberne.
Erik Jacobsen, formand
Spørgsmålet om Pokalfestival vil blive besvaret under regnskabspunktet.
Svend Pedersen, Nordjysk Volleyball Kreds
Jeg har tidligere tilskrevet bestyrelsen for at få en politisk holdning til turneringsområdets
anvendelse af kamptjekskemaer som bødeforlæg. Desværre har jeg ikke modtaget noget svar.
Jeg har tillid til, at de bøder, der er blevet udskrevet, er tildelt i henhold til gældende
reglementer. Det er mere et spørgsmål om etik.
Da det samlede forslag fra os ikke kan behandles på dette møde, så vil jeg i stedet foreslå, at
den første halvdel af forslag stilles som konkret forslag på dette møde; nemlig af
kamptjekskemaet alene anvendes til statistik i sæsonen 2010/2011.
Der findes et forum for eliteklubberne og kredsklubber, men hvor er der et forum for 1. og 2.
divisionsklubberne?
Flemming Barfred, dirigent
Med henvisning til intentionerne i det af Nordjysk Volleyball Kreds fremsendte forslag
anviste dirigenten en formulering man kunne bede repræsentantskabet om at tage stilling til:

9

”DVBFs repræsentantskab opfordrer bestyrelsen til at udforme relevante reglementer således,
at kamptjekskema fra sæsonen 2010/2011 alene benyttes til statistik og ikke som grundlag for
udskrivning af bøder.”
Dirigenten konstaterede, at Nordjysk Volleyball Kreds kunne godkende denne formulering,
der derefter indgik i forhandlingerne.
Alex Petersen, Middelfart VK
Det ser ud til i reglementerne, at der ikke i den kommende sæson skal udfyldes og indsendes
kamptjekskema.
Carsten Parsow, bestyrelsen
Det er ikke korrekt, at det er oplyst, at kamptjekskemaet ikke skal indsendes i den kommende
sæson.
Det er aftalt, at Turneringsstyregruppen skal afholde et fællesmøde med
Dommerstyregruppen lige efter sommerferien. På dette møde vil det bl.a. blive drøftet,
hvordan man bør forholde sig til forholdene for 1. og 2. divisionsklubberne. Man kan komme
med input til dette møde.
Det er planen, at kamptjekskemaet skal anvendes mindre striks i den kommende sæson. I
stedet kan man overveje om dommerne i stedet skal anvende kampskemaet til at angive
overtrædelse af reglementerne.
Flemming Barfred, dirigent
Der blev gennemført afstemning om førnævnte forslag til opfordring. Denne opfordring blev
vedtaget.
Afstemning:
Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget.

3. Fremlæggelse af den reviderede resultatopgørelse samt status pr. 31. december 2009
til godkendelse.
Fremlæggelse ved Erik Jacobsen, formand og John Petersson, statsaut. revisor (Ernst &
Young).
Debat:
Rikke Thomsen, Fortuna Odense Volley
Stor tak til Michael Leth-Sørensen for at have fået så styr på den daglige økonomi i forbundet.
Det er stadig for dårligt, at vi tilsammen skylder over en halv million kroner til forbundet.
Er det muligt at få en specifikation på debitorerne?
Palle Lysbjerg, Sydjysk Volleyball Kreds
Det er trøstende, at revisionen ikke har haft nogen særlige bemærkninger til årsregnskabet.
Har noteret at budgettet for 2010 er blevet anvendt af revisionen til at vurdere det fortsatte
drift.
Efterlyser regnskabstal fra 2008 under noterne til sammenligning.
Mangler en forklaring på afvigelsen på Pokalfestival.
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Jens Albagaard, direktør
Bemærkningen om afvigelsen på Pokalfestival i resultatopgørelsen er forklaret ved en
forskydning i indtægter, som ikke i første omgang var blevet medregnet under Pokalfestival.
Det er den gjort efterfølgende, men under Administration. Det skal præciseres, at der ikke på
noget tidspunkt har været underskud på Pokalfestival.
Erik Jacobsen, formand
Debitormassen kan aldrig blive 0 kr., da der hele tiden vil være aktiviteter og afregninger.

Afstemning:
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Uden for dagsorden
Uddeling af priser v/ Jørgen Bentzen, næstformand:
I år har vi et jubilæum. Det er 5. gang vi kårer årets gnister. En anerkendelse for en
bemærkelsesværdig indsats gennem den sidste eller de sidste par sæsoner. Fokus på noget
positivt, noget der kan blive stort, lige som en gnist kan være starten på noget rigtig lunt og
rart.
Som et kuriosum kan jeg nævne, at 2. år havde vi besluttet at der skulle være gnister! Men
Peter havde vendt fontænen nedad i kartoflen og at modtagerne var ved at blive forbrændte og
vi også frygtede for at sætte gang i røgalarmen til Vejle Brandvæsen. Det sætter gnistbetegnelsen i et lidt andet relief... Men vi holder fast i den til vi får noget mere rammende.
Årets Gnist-klub: Ilskov IF Volleyball
Motivering: ”For få år siden var der absolut ingen volleyballaktiviter i byen. Ja, selv DVBF
var i tvivl om, hvor landsbyen lå.
Landsbyen ligger øst for Sunds, nord for Ikast og vest for Karup. Her bor lige mennesker nok
til at holde en skole kørende med elever til og med 6. klasse. Fra 7. klasse fortsætter de unge
på en skole i en anden by.
Men… For 4 år siden startede et Kidsvolleyhold. Året efter var der 2 hold. Efter endnu et år
var det blevet til 4 hold. I indeværende sæson stillede klubben med 7 hold i kidsrækkerne.
Dermed var de en af de største kidsklubber i volleykredsen MJVB.
Selv om det næppe lykkes for klubben endnu engang at fordoble antallet af hold til den nye
sæson, har de flotte vækstrater allerede skabt opmærksomhed.
Volleyeventyret i Ilskov – for det er klubben, jeg taler om – startede da Peter Harslov flyttede
til byen. Han er både initiativtager, træner og formand. Men står absolut ikke alene med det.
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Der er engageret adskillige forældre, der ikke kun hjælper med transport til kampe, men også
med træningen hjemme i Ilskovhallen og som holdledere ved kampene.
Den videre udvikling i Ilskov Volley bliver spændende at følge, og vi ønsker held og lykke til
Peter Harslov og hans folk.
Jeg vil godt bede formand Peter Harslov, om at modtage prisen som årets klub-gnist.”
Årets Gnist-person: Mia Toft, Vestbjerg IF
Motivering: ”Mia startede som volleyballspiller i Vestbjerg IF og har været aktiv i mange år
som elitespiller i VLI i København og i Aalborg HIK Volleyball. Hun spiller også
beachvolley og den bedste placering til dato er DM bronze i 1998.
Det er et CV, som mange andre medlemmer af DVBF kan matche – det der gør Mia til årets
gnist er derfor det arbejde hun lægger i at tilbyde volleyball til ungdommen i lokalsamfundet.
Her er hun nummer 1!
Med egne børn i den rette alder, var det meget naturligt, at Mia kastede sig over Kidsvolley i
Vestbjerg. Men engagementet er vokset langt ud over interesse for egne børns muligheder!
Mia er omdrejningspunktet for Kidsvolleyball i Vestbjerg IF! De mange nye
kidsvolleyspillere – en fordobling fra 19 til 39 i år – dokumenterer, at Mia gør et rigtigt godt
stykke arbejde.
Med sin store pædagogiske ballast som lærer på Skansevejens Skole i Nørresundby er hun en
dybt engageret, struktureret og altid velforberedt Kidsvolleytræner i Vestbjerg IF.
Mia er omsorgsfuld og i stand til at favne mange børn. Mange kunne lære noget om
organisering af en kidsafdeling i klubben, ved at følge Mia i arbejde.
Mia har været i stand til at involvere teenvolleyballspillere og forældre som hjælpetrænere og
der arbejdes altid i små grupper med mange boldberøringer og høj aktivitet.
Det er fornøjelse for mig, at kåre årets persongnist Mia Toft.”
Årets Ungdomsklub: Gentofte Volley
Motivering: ”Når vi skal beskrive årets ungdomsklub, er det næsten som at remse op fra vores
nedskrevne kriterier:
 Det er en klub, der i en årrække har været med til at sætte sit præg på dansk
ungdomsvolleyball.
 Klubben har en stabil og innovativ organisation.
 Klubben har et stabilt og endog stigende medlemstal på ungdomssiden, og den har hold i
alle ungdomsrækker for både piger og drenge og mange kidshold.
 Klubben har et alsidigt tilbud til unge, med plads til individet, og har god atmosfære med
det vi kan kalde et godt idrætsmiljø for børn og unge.
 Klubben er en aktiv medspiller på ungdomssiden for forbundet, bl.a. som medarrangør ved
flere UVX-arrangementer.
 Klubben gør en indsats i lokalområdet, og afvikler årligt skolestævne for op mod 900
elever i 6 haller på samme dag.
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 Klubbens hold har også opnået gode sportslige resultater – uddybes senere.
Jeg har lige nævnt en række af de dyder, vi gerne ser hos årets ungdomsklub.
Selv om mange har regnet ud hvem det er, forsøger jeg at holde spændingen lidt endnu.
Det er en klub, der er meget velorganiseret på ungdomssiden, og har mange forskellige ledere.
De har tilsyneladende løst det lederproblem, som mange andre volleyball klubber har. Faglige
velkvalificerede og vellidte ledere, der samtidigt formår at stille krav og udvikle fagligt som
socialt på spillerne.
Læg dertil en stor forældreopbakning, så er de klar til kaste sig ud i større arrangementer –
f.eks. afholdelse af DM.
Vi synes jo også det er rigtig positivt, at klubben sørger for at alle klubbens spillere har løst
licens. Og vi taler faktisk om den største ungdomsklub i Danmark med over 220
ungdomsmedlemmer.
For lige at slutte med de sportslige resultater, så er medaljehøsten ved årets DM følgende:
 DM bronze i DU17.
 DM sølv i DU15 og HU18.
 DM guld i DU 13 teen 3, HU16, DU20 og HU21.
De 2 sidste på hjemmebane ved et flot afviklet DM-arrangement.
Det er mig en stor glæde, at overrække prisen som årets ungdomsklub 2010 til Gentofte
Volley.”
Årets Ungdomsleder: Robert Mikelsons, Gentofte Volley
Motivering: ”Årets ungdomsleder har været med i mange år.
Han startede med at spille volleyball i slutningen af 70’erne, og kun et par år efter startede
han i bestyrelsen, hvor han har siddet siden.
Han har været træner masser af gange. Men har mest gjort det som ungdomsleder – som
ungdomsformand siden 1996.
Han går meget aktivt ind i arbejdet med rekruttering af spillere, og har i hvert fald skaffet 3
drengespillere til klubben – de bærer hans efternavn.
Han ved hvad der sker i klubben, og kommer tit i hallerne som tilskuer, hjælper eller coach
når der er brug for det.
Jeg vil citere en af klubbens trænere:
”Successen - det store antal spillere i klubben, den gode stemning og de mange medaljer skyldes ikke mindst, at vi som trænere kan koncentrere os om at træne, og spillerne kan
koncentrere sig om at spille.”
Han har nemlig styr på resten - både internt i klubben men også i forhold til kreds,
forbund, kommune mv.
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Forholdene, vi som trænere arbejder under, er derfor yderst strukturerede.
F.eks. sætter han hellere konen i gang med at styre catering til et DM-arrangement, end at
spørge en af trænerne, som ellers arbejder med det til dagligt.
I klubben siger de:
”Man er aldrig i tvivl om at tingene er i orden, når han har påtaget sig en opgave.”
Det samme siger vi i øvrigt i DVBF, for vor mand har også bidraget i forskellige
sammenhænge. Bl.a. i TVD og Amatør- og Ordensudvalget, hvor han med sin rolige og
saglige facon sørger for at tingene sker ordentligt.
Vi har her en mand, som gør det nemt og sjovt for mange andre, og som ikke gør det store
væsen af sig. Det er ikke nødvendigt, for resultaterne taler for sig selv.
Og ja, vi snakker om Gentofte Volley, som han var en af initiativtagerne til, da klubben blev
dannet som en fusion af Nørre G og Roadrunners i 1993.
Kom op og modtag din velfortjente hyldest som årets ungdomsleder i dansk volleyball!”

Frokostpause…

4. Behandling af forslag
4.a. Bestyrelsens forslag til mål (forslag 1)
Fremlæggelse af forslaget v/ Jørgen Bentzen, næstformand.
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.
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
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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.
 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.
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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.”

4.b. Bestyrelsens forslag til lovændring (forslag 2)
Fremlæggelse af forslaget v/ Jørgen Bentzen, næstformand.
Afstemning:
For: 34
Imod: 0
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Vedtaget forslag:
Følgende ændring foretages i DVBFs love:
”Stk. 8 Bestyrelsen kan over for en klub, dele af denne, et enkelt klubhold eller et selskab,
forbundet med klubben eller med enkelte af klubbens hold. der ikke er i stand til at indfri sine
økonomiske forpligtelser, og der derfor indledes forhandling om tvangsakkord eller afsiges
konkursdekret, idømme sanktioner.
Disse sanktioner kan bestå i:
a) Fratagelse af point.
b) Midlertidig eller endelig udelukkelse fra turneringsaktivitet i DVBF.
c) Tvangsnedrykning til underliggende række.”
De to efterfølgende stykker i § 16 ændrer fortløbende nummerering som følge heraf.

4.c. Forslag fra Nordjysk Volleyball Kreds (forslag 3)
Forslaget blev ikke behandlet, jfr. vurdering fra dirigenten og efterfølgende accept fra
forslagsstilleren.
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5. Fastsættelse af kontingentsatser
Dirigenten læste forslaget op og konstaterede at eneste ændring var en stigning på 200,00 kr.
vedrørende kredsholdslicens. Der var ingen bemærkninger eller ændringsforslag.
Afstemning:
Forslag om klubkontingent (uændret):
Forslag om kredsholdslicens (stigning på 200,00 kr.):
Forslag om basisklubkontingent (uændret):
Forslag om personlige licenssatser (uændret):
Da der ingen ændringsforslag var fremsat, blev forslagene sat til afstemning samlet.
Forslagene blev enstemmigt vedtaget.
Vedtagne forslag:
Klubkontingent:
Kredsholdslicens:
Basisklubkontingent:
Personlig licens:

1.000,00 kr. årligt pr. klub.
2.000 kr. årligt pr. kredshold.
0,00 kr. årligt pr. basisklub.
39,00 kr. årligt pr. kidsspiller
39,00 kr. årligt pr. teenspiller (stævnespillere)
39,00 kr. årligt pr. motionsspiller.
72,00 kr. årligt pr. ungdomsspiller (U15-, U17- og U19turneringsspillere).
104,00 kr. årligt pr. spiller i Danmarksserien og løbende
kredsholdsturneringer for seniorer.
202,00 kr. årligt pr. spiller i Danmarksturneringen for seniorer.

6. Valg
a. Valg af næstformand for to år
Jørgen Bentzen afgik efter tur og var villig til genvalg.
Bestyrelsen indstillede Jørgen Bentzen, der blev genvalgt uden modkandidater.
b. Valg af økonomiansvarlig for to år
Jan Herneth afgik efter tur, men var ikke villig til genvalg.
Der meldte sig ingen kandidater under mødet, hvorfor posten ikke blev besat.
c. Valg af ét bestyrelsesmedlemmer for ét år
Bettina Nielsen afgik uden for tur.
Bestyrelsen indstillede Stephan Holm, der blev valgt uden modkandidater.
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d. Valg af to-tre bestyrelsesmedlemmer for to år
Lone Godballe afgik efter tur. Derudover varr der to vakante poster. Lone Godballe var villig
til genvalg.
Bestyrelsen indstillede Lone Godballe, Leif Sonnesen og Flemming West, der alle blev
genvalg/valgt uden modkandidater.
e. Valg af ét medlem til Top Volley Danmarks bestyrelse
Flemming West afgik efter tur og var villig til genvalg.
Flemming West blev genvalgt uden modkandidater.
f. Valg af ét medlem til Amatør- og Ordensudvalget
Trine Binett Jørgensen afgik efter tur og var villig til genvalg.
Bestyrelsen indstillede Trine Binett Jørgensen, der blev genvalgt uden modkandidater.
g. Valg af én suppleant til Amatør- og Ordensudvalget for tre år
Sophus Borch afgik efter tur, men var ikke villig til genvalg.
Robert Mikelsons blev valgt uden modkandidater.
h. Valg af én suppleant til Amatør- og Ordensudvalget for ét år
Der meldte sig ingen kandidater til den vakante post.
i. 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.
j. 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
Niels-Erik Broberg, Sjællands Volleyball Kreds
Hvad har bestyrelsen tænkt sig at gøre, når der nu ikke er blevet valgt en ny økonomiansvarlig
til bestyrelsen?
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Erik Jacobsen, formand
Det positive ved, at der ikke er blevet valgt en person til denne post er, at vi så får mulighed
for at bruge lidt længere tid på at finde den rette person. Det vil ikke være muligt at lade et
bestående bestyrelsesmedlem overtage posten, men i stedet kan man tilforordne en person til
posten.
Tak til Bettina Nielsen og Jan Herneth for deres indsats i bestyrelsesarbejdet.
Dirigenten konstaterede herefter, at repræsentantskabsmødet var afsluttet og takkede for god
ro og orden.
Erik Jacobsen, formand
En afsluttende tak for alles indsats under mødet og på gensyn.
Tak til dirigenten

Dato:

Dato:

Flemming Barfred
Dirigent

Jens Albagaard
Referent
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