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1. Valg af dirigent.  
 
Formanden Erik Jacobsen bød velkommen og indstillede Robert Mikelsons 
som dirigent.  
Robert Mikelsons blev valgt. 
 
Dirigenten konstaterede, at mødet var indkaldt og kunne afholdes i henhold til 
lovene. 
 

 
2. Godkendelse af formandens beretning, herunder også beretninger fra 

de enkelte områder. 
 
Erik Jacobsen: vi er i gang med proces med DIF om strategiske spor, som er 
lidt komplicerede forhandlinger. Derfor indstiller vi uændret strategi. 
Tak til alle for den frivillige indsats i Volleyball Danmark. 
 
Tobias Harpsøe SVBK/TIK: hvor tit forhandles med DIF? 
Erik Jacobsen: i princippet hvert år, men strategiaftalerne er flerårige og det er 
nu hvor det er den første gang, at det er ekstra tidskrævende. 
 
Tobias Harpsøe: det er dyrt at spille i 2. division i forhold til kredsen. Tænker 
man over det? 
 
Erik Gravesen: glædeligt at vi er med i Bevæg dig for livet sammen med DGI. 
Anbefaler at vi fastholder vores del af projektet. 
 
Leif Sonnesen svar til Tobias Harpsøe: turneringsgebyrer fastsættes af besty-
relsen, og det overvejes hvert år hvordan prisstrukturen skal være. 
Tobias Harpsøe: SVBK har oplevet flere hold der ikke vil rykke op grundet 
økonomi. 
Leif Sonnesen: tak for input som vi tager med os. 
 
Erik Jacobsen til Erik Gravesen: vi gør alt for et godt samarbejde med DGI 
omkring Bevæg dig for livet. 
 
Erik Gravesen: mulighed for masser af synlighed ved aktiviteter i uge 26.  
 
Thorben Riis: hvad er ideen ved klubsamarbejde på ungdomssiden? At stille 
hold når man er får spillere, eller er det at skabe stærkere hold? 
Leif Sonnesen: det er begge dele. Hvorfor spørgsmålet? 
Thorben Riis: Fordi vi oplever der laves hold for at vinde, og så er der spillere 
fra klubben der ikke kommer med.  
Leif Sonnesen: vi kan ikke sætte skarpe regler, der sikrer at kun et bestemt 
formål kan opfyldes. 
 
Lars Sørensen: enig i, at der skal ses på reglementet for holdsamarbejde, da det 
kan ”misbruges” til at udvælge. 
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Bjarke Huss: der skal indsendes ansøgning med motivation, som 
BUSG/ungdom kigger på for bedst muligt at give mulighed for de unge spillere 
til at deltage på så højt plan som muligt. 
 
Thomas Bro-Rasmussen: vi skal selvfølgelig have tanke for hvordan vi bedst 
muligt udvikler spillerne. 
Thorben Riis: ved U21 DM ses meget store hold, der måske kunne skabe flere 
hold. 
 
Mads Olsen: enig i at holdfællesskaber bør være når det er af ”nød” – ikke for 
at skabe medaljer. 
Thomas Bro-Rasmussen: vil bede Mikael Trolle om at svare. 
Mikael Trolle: der skal skelnes mellem U21 og de øvrige DM. U21 er speciel 
fordi de består af seniorspillere. Nogle hold består af ungdomsspillere der er 
spredt fra deres ungdomshold. Det er op til klubledere og trænere at danne 
holdfællesskaber på en ansvarlig måde.  
 
Ulrik Hesse: fra U21 var der 10 damehold ingen fælles, 7 herrehold 3 fælles. 
Ingen hold bliver udelukket. 
 
Lars Petersen: det er ikke specielt U21, men i højere grad U18 og U16 proble-
met kan ses. 
 
Thorben Riis: der kan godt være begrænsninger, der gør at færre kommer ud og 
spille. 
 
Beretningen enstemmigt godkendt. 
 
  

 
3. Fremlæggelse af den reviderede resultatopgørelse samt status pr. 31. 

december 2016 til godkendelse. 
 
Leif Sonnesen gennemgik resultatet. 
 
Daniel Bysted: Hvorfor er der ikke budgetteret med indtægter på streaming? 
 
Olav Bach: Vil gerne rose for en ros for god oversigt og gennemgang. 
 
Mads Olsen: Synes ikke det er i orden, at der igen skrues på licenser og geby-
rer. Ikke ansvarligt at der er negativ egenkapital. 
 
Tobias Harpsøe: Der er tidligere lovet at egenkapital skulle være 700.000 kr. 
ved udgangen af 2017.  
Hvordan er budget for licens? 
 
Erik Kreutzfelt: Der bruges relativt mange penge på HA hvordan hænger det 
sammen? vil gerne høre sammenhæng, det er ingen kritik. 
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Erik Gravesen: Kan vi finde finansiering hos andre, til f.eks. medfinansiering 
af udgifter til streaming? 
 
Thorben Riis: Beachvolley tourens overskud ædes af forholdsvis få spillere på 
beach-elite, og det er langt mere pr. spiller end f.eks. HA. 
 
Leif Sonnesen svarede på forskellige spørgsmål. 
Til Daniel Bysted og Erik Gravesen: Vi forsøger at sælge, men det er ikke 
nemt, selv om det lykkedes en enkelt gang. Derfor er der ikke budgetteret med 
det.  
Til Tobias Harpsøe og Mads Olsen: Sidste år sagde jeg at vi ville stræbe efter 
en forbedret egenkapital. Men bestyrelsen har prioriteret at gennemføre volley-
ball aktiviteter, som er forbundets primære opgave. 
Til Tobias Harpsøe: Vedrørende licensstigninger er der lagt op til mindre pris-
talsreguleringer. 
Til Erik Kreutzfelt. En del af DIF-tilskud går til landsholdsarbejde inklusive 
beachvolley. Vi vurderer hvert år vedrørende landsholdsdeltagelse også på 
beach. 
Til Thorben Riis: bestyrelsen vurdere hvert år havd der skal bruges til volley-
ball og beachvolley elitebudget. 
Mikael Trolle supplerede: Det er en politisk beslutning om vi vil have lands-
hold og på hvilket niveau, og bestyrelsen har valgt at herrerne er med som de 
er. Derved er der forbundne udgifter, som ikke altid kan forudses størrelsen af. 
 
Tobias Harpsøe: Kender bestyrelsen til væsentlige budgetændringer på nuvæ-
rende tidspunkt? 
Leif Sonnesen: De ændringer der kendes er indregnet i det foreliggende budget. 
 
Mads Olsen: det handler ikke om landshold eller ej, men at vi får opbygget 
egenkapital. 
Erik Jacobsen: Enig i at vi gerne vil have opbygget egenkapital. Bestyrelsen 
har som sagt prioriteret aktiviteter, men uden fare for den fortsatte drift. 
 
Erik Gravesen: Kan det synliggøres hvor mange stillinger der er finansieret 
eksternt? 
 
Mads Olsen: Forstår godt at bestyrelsen siger at man ønsker egenkapital, men 
det kommer ikke – holder ikke det I lover. 
 
Regnskabet enstemmigt godkendt. 
 

 
 

4. Behandling af forslag. 
 
A. Bestyrelsens forslag til strategi 
 
Foreslås uændret som vedtaget i 2015. Link til den vedtagne strategi 
 
Erik Jacobsen havde i sin beretning motiveret forslaget. 

http://volleyball.dk/images/DVBF_Strategi_vedtaget_2015.pdf


 
Repræsentantskabsmøde 2017 Side 5 af 11 
 

 
Tobias Harpsøe: Tak for en god workshop i formiddags. Håber kom-
mentarer bliver medtaget forud for næste års strategi. 
 
Forsalget vedtaget. 
1 undlod at stemme. 
 
 
B1. Forslag fra SVBK vedrørende stemmeret til bestyrelsen 
 
Tobias motiverede forslaget, idet man bør repræsenterer en klub for at 
stemme. 
 
Ulrik Hesse: SVBK repræsenterer ikke Gentofte volley i dette spørgs-
mål, og er i øvrigt helt uenig. 
 
Erik Kreutzfelt: Mener ikke forslaget vil give et godt grundlag for be-
styrelsens arbejde, hvis et lille antal klubber trumfer noget igennem be-
styrelsen skal stå på mål for. 
 
Tobias Harpsøe: SVBK’s bestyrelse står bag forslaget. 
 
Thorben Friis: Jeg har tillid til at de der sidder i bestyrelsen træffer de 
rigtige beslutninger, så selvfølgelig skal man som bestyrelse have 
stemmeret. 
 
Thomas Bro-Rasmussen: Bestyrelsen er også klubmedlemmer og re-
præsenterer Volleyball Danmark. Det vil være tilbageslag for den de-
mokratiske proces, som bør være inkluderende og ikke ekskluderende. 
Anbefaler at forslaget trækkes. 
 
Tobias Harpsøe: Alle skal have stemme fra en klub. 
 
Erik Gravesen: Meget uenig med SVBK. Skal kredsene heller ikke ha-
ve stemmeret? Engagerede ledere skal have stemmeret. Man kan måske 
overveje at vægte stemmer anderledes. 
 
Forslaget krævede 2/3 flertal for vedtagelse og blev forkastet. 
7 stemmer for 
24 imod 
6 undlader 
 
 
B2. Forslag fra SVBK vedrørende regler for skolemedlemmer og 
individuelle medlemmers andel af stemmer 
 
Tobias Harpsøe motiverede forslaget. 
 
Erik Jacobsen: Anbefaler at det fortsat er bestyrelsen af praktiske grun-
de. 
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Forslaget krævede 2/3 flertal for vedtagelse og blev forkastet. 
6 stemmer for 
22 imod 
8 undlod 
1 fraværende 
 
 
C1. Forslag fra FVBK vedrørende personlig licens for motionsspil-
lere. 
 
Lambert Dehlholm-Lambertsen motiverede forslaget. 
 
Leif Sonnesen: Bestyrelsen forstår godt at der bør kigges på strukturen 
vedrørende licenser mv. Men mener alle skal betale til fællesskabet. Fo-
reslår ændringsforslag, at forslaget ikke vedtages som beskrevet, og at 
bestyrelsen pålægges i samarbejde med FVBK arbejder frem mod en 
model der imødekommer intentionerne i forslaget. 
 
Lambert Dehlholm-Lambertsen: Fastholder af hensyn til konkurren-
cen/samarbejdet med DGI. 
 
Tobias Harpsøe: SVBK’s bestyrelse støtter op om forslaget. 
 
Andreas Jung: Støtter op om forslaget. 
 
Erik Kreutzfelt: hvor meget vil det betyde økonomisk? 
Leif Sonnesen: ca. 25.000 kr. 
 
Thorben Riis: Anbefaler at der stemmes nej, men at man nytænker 
f.eks. med holdlicens. Kan bestyrelsen lave en dispensation med holdli-
cens? Ændringsforslag om, at der indføres holdlicens. 
 
Olav Bach: Anbefaler ja, da det ikke har stor økonomisk betydning. Der 
skal arbejde på en nemmere løsning. 
 
Maria Wieborg: Anbefaler nej, og at der arbejdes videre med en ny 
model. Og at man overvejer samarbejde med DGI. 
 
Leif Sonnesen: Vil gerne støtte at der indføres en holdlicens, og så drøf-
te en fremtidig ordning. 
 
FVBK’s forslag blev sat til afstemning. 
Forkastet. 
13 stemmer for 
17 imod 
7 undlader 
 
Ændringsforslag fra Thorben Friis om at indføre holdlicens for motion 
blev sat til afstemning. 
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Ændringsforslaget vedtaget. 
18 stemmer for 
11 imod 
8 undlader 
 
 
C2. Forslag fra FVBK vedrørende kredsstruktur 
 
Lambert Dehlholm-Lambertsen motiverede forslaget. Der skal mere 
nærhed. 
 
Erik Jacobsen motiverede bestyrelsens ændringsforslag. Bestyrelsen 
ønsker at brede problematikken mere ud. Og ønsker ikke at lave kreds 
hvor klubberne ikke vil. 
Lambert Dehlholm-Lambertsen: Det vigtige er, at der er en bestyrelse, 
og der arbejdes mod de 5 regionale enheder. 
 
Olav Bach: Kan ikke tilslutte sig, da kredse ikke er fremmende for 
samarbejde på tværs. Grænser kan være begrænsende for udviklingen. 
Ønsker fælles indgang til informationer. 
 
Andreas Jung: Har det helt fint med den nuværende struktur med net-
værksmøder i Sydjylland organiseret af forbundet, og kan ikke støtte 
forslaget. 
 
Lars Pedersen: Der er ikke den kritiske masse til en kreds i Sydjylland. 
 
Preben Dahlgaard: MJVB er meget åbne for klubber uden for kredsen. 
Anbefaler at stemme for. 
 
Erik Gravesen: Der skal ses på kredsstrukturen, der kan være mere flek-
sibel med en organisering vest og øst. 
 
Birgitte Schwabe: Ked af at den proces der blev iværksat for 3 år siden 
ikke har rykket så meget. Anbefaler mere vision. 
Erik Jacobsen: Anbefaler af samme grund at der stemmes for bestyrel-
sens ændringsforslag. 
 
Vedtaget. 
17 stemmer for 
16 imod 
4 undlod 
 
 
C3. Forslag fra FVBK vedrørende debat på repræsentantskabsmø-
der 
 
Lambert Dehlhom-Lambertsen motiverede. 
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Erik Jacobsen: bestyrelsen støtter forslaget, med den ændring, at forslag 
til emner skal sendes ind 10 uger før. 
 
FVBK er enig i ændringsforslaget. 
 
Ændringsforslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 

 
5. Fastsættelse af kontingentsatser og licenser. 

a – Klubkontingent  
Bestyrelsen forslår følgende satser: 
• Klubber med 0-49 medlemmer: 1.400 kr. (fra 1.380 kr.) 
• Klubber med 50-99 medlemmer: 3.400 kr. (fra 3.360 kr.) 
• Klubber med 100-199 medlemmer: 4.900 kr. (fra 4.800 kr.) 
• Klubber med 200 medlemmer og derover: 6.600 kr. (fra 6.480 kr.) 
 
Vedtaget 
31 for 
1 imod 
3 undlod 
 
b – Basisklubkontingent 
Bestyrelsen foreslår samme satser som for klubmedlemmer under pkt. 
a, jf. konklusionen på sidste års repræsentantskabsmøde om at alle med-
lemsklubber skal betale klubkontingent. 
 
Vedtaget med 1 stemme imod. 

 
 

c – Skolemedlemskontingent 
Bestyrelsen foreslår uændret 0 kr. årligt. 
 
Enstemmigt vedtaget. 
 
 
d – Personligt medlemskab 
Bestyrelsen foreslår uændret 0 kr. årligt. 
 
Enstemmigt vedtaget 
 
 
e – Personlig licens 
Bestyrelsen forslår følgende satser: 
• Division: 260 kr. (fra 250 kr.) 
• Senior: 160 kr. (fra 150 kr.) 
• Ungdom: 100 kr. uændret 
• Teen: 100 kr. uændret 
• Kids: 100 kr. uændret 
• Motion: 100 kr. uændret 
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Vedrørende motion skal der laves en model jf. vedtaget forslag C1. 
 
Vedtaget 
1 stemmer imod 
3 undlader 
 
 
f – Kredsholdslicens – Bestyrelsen foreslår: 
2.300 kr. årligt pr. kredshold (fra 2.250 kr.).  
 
Vedtaget  
4 undlader 

 
 
6. Valg. 

a – Valg af formand for to år:  
Erik Jacobsen afgår efter tur og er villig til genvalg.  
Bestyrelsen indstiller Erik Jacobsen. 
 
Erik Jacobsen blev valgt. 
 
 
b – Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for to år: 

• Anne Mette Lykkeberg afgår efter tur og er ikke villig til gen-
valg 

• Hans-Ole Nielsen afgår efter tur og er ikke villig til genvalg. 
• Lydia Jørgensen afgår efter tur og er ikke villig til genvalg. 

 
Erik Jacobsen opstillede på bestyrelsens vegne Henrik Borring, TVD-
formand. 
Erik Jacobsen orienterede om at man havde fået information om 2 op-
stillinger: 
Lambert Dehlholm-Lambertsen, FVBK 
Stine Gørtz, Sønderborg VK 
Ulrik Hesse, Gentofte Volley opstillede Bjarke Huss 
 
Kandidaterne præsenterede sig selv. 
 
Følgende 3 kandidater blev valgt efter kampvalg (skrevet i alfabetisk 
rækkefølge): 
Henrik Borring 
Lambert Dehlholm-Lambertsen 
Stine Gørtz 
 
 
c – Valg af 1 medlem til Top Volleyball Danmark for et år: 
Melcijana Salispahic afgår efter tur og er villig til genvalg. 
 
Melcijana Salispahic blev valgt. 
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d – Valg af 1 medlem til Amatør- og Ordensudvalget for tre år:  
Sanne Olesen afgår efter tur, og er villig til genvalg. 
Bestyrelsen indstiller Sanne Olesen. 
 
Sanne Olesen blev valgt. 
 
 
e – Valg af 1 suppleant til Amatør- og Ordensudvalget for tre år: 
Mette Haagensen afgår efter tur og er villig til genvalg. 
Bestyrelsen indstiller Mette Haagensen. 
 
Mette Haagensen blev valgt. 
 
 
f – Valg af 2 kritiske revisorer for et år: 
Steen Spangen og Rebecca Rafn Hagen afgår efter tur og er villige til 
genvalg.  
Bestyrelsen indstiller Steen Spangen og Rebecca Rafn Hagen. 
 
Lambert Dehlholm-Lambertsen indstillede Henning Gade og Per Han-
sen. 
 
Valgt efter kampvalg: 
Henning Gade 
Per Hansen 

 
 
g – Valg af 1 kritisk revisorsuppleant for et år: 
Søren Rasmussen afgår efter tur og er villig til genvalg. 
Bestyrelsen indstiller Søren Rasmussen. 
 
Søren Rasmussen blev valgt. 

 
 
7. Fastsættelse af stedet for næste års repræsentantskabsmøde. 

Bestyrelsen indstiller at det bliver i Trekantsområdet eller Fyn – med 
mulighed for at flytte andetsteds, hvis der er et arrangement. 
 
Bestyrelsens indstilling blev vedtaget. 
 

 
8. Eventuelt. 
 
Thomas Bro-Rasmussen orienterede om projektet med flygtninge, som er stop-
pet. 
 
Hans-Ole Nielsen takkede for samarbejdet i bestyrelsen. 
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Mikael Trolle opfordrede til at man kontakter ham eller administrationen hvis 
man har spørgsmål. 
 
Erik Gravesen orienterede om Move for Life i forbindelse med Århus kulturby, 
hvor der evt. er mulighed for deltagelse. 
 
Dirigenten lukkede mødet og takkede deltagerne for mødet. 
 
Erik Jacobsen takkede dirigenten, takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer 
og ønskede de nyvalgte tillykke med valget. 
 
Erik Jacobsen opfordrede til at komme til Gentofte og se European League Fi-
nal 4 for herrer. 
 


