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Praktisk information 
 
 
Volleyball Danmarks repræsentantskabsmøde 2021 

Søndag den 16. maj 2021, kl. 10.00. 

Indskrivning fra kl. 9.20. 

 

Adresse 

Marienlystcentret, Windelsvej 138, 5000 Odense C 

 

Tilmelding  

Af hensyn til forplejning mv. er der tilmelding senest den 12. maj 2021. 

Tilmelding foregår pr. mail til info@volleyball.dk med angivelse af deltagernavn, klub og 

funktion i klubben, eller evt. anden tilknytning til Volleyball Danmark. 

 

Materiale og nyheder på volleyball.dk 

 

 
  

mailto:info@volleyball.dk
http://volleyball.dk/index.php/om-volleyball-danmark/repraesentantskabet
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Dagsorden – start 
 
 
1. Valg af dirigent.  
 
 
2. Godkendelse af formandens beretning, herunder også beretninger fra de enkelte 

områder. 
 
 

3. Fremlæggelse af den reviderede resultatopgørelse samt status pr. 31. december 
2020 til godkendelse. 

 
 

4. Behandling af forslag. 
 

a. Bestyrelsens forslag til strategi. 

 

b. Bestyrelsens forslag til nye vedtægter (vedtagelse kræver 2/3 af de afgivne stemmer 

er for forslaget). 

 

 

Resten af punkterne på dagsordenen afhænger af om forslaget om nye vedtægter 
vedtages af repræsentantskabet, hvorfor dagsordenen er delt i to nedenfor. 
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Dagsorden – nye vedtægter 
 
 
Under forudsætning af, at de nye vedtægter vedtages, fortsætter resten af mødet efter 
dagsordenen fastsat i de nye vedtægter. 
 
 
5. Behandling af eventuelle forslag. Fortsat. 

 
c. Forslag indsendt af FVBK vedrørende frist for udmelding af takster for 

turneringsgebyrer. 

 
 

6. Fastsættelse af kontingentsatser for medlemmer. 
Indledes med præsentation af bestyrelsens model for fremtidig takststruktur. 

 

a. Bestyrelsen indstiller kontingentsatserne for almindelige medlemsforeninger 

uændrede for sæson 2021-22, og i sæson 2022-23 som beskrevet i model for 

fremtidig takststruktur.  

Satserne fremgår af dette skema: 

Kontingent kr. årligt pr. klub: sæson 2021-22 sæson 2022-23 

Basismedlemskab 0 0 

Medlemskontingent indslusning 600               600  

Medlemskontingent 1-14 medlemmer 1.500               600  

Medlemskontingent 15-29 medlemmer 1.500             1.200  

Medlemskontingent 30-49 medlemmer 1.500             2.000  

Medlemskontingent 50-74 medlemmer 3.600             3.000  

Medlemskontingent 75-99 medlemmer 3.600             4.000  

Medlemskontingent 100-149 medlemmer 5.200             6.000  

Medlemskontingent 150-199 medlemmer 5.200             8.000  

Medlemskontingent 200+ medlemmer 7.000           10.000  

 

b. Kontingent øvrige medlemmer: 0 kr. årligt. 

 
7. Valg af formand for 2 år (kun ulige årstal) 

Mads Olsen afgår efter tur og er villig til genvalg. 

 

 

8. Valg af næstformand for 2 år (kun lige årstal) 
Jørgen Bentzen er ikke på valg. 
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9. Valg af Økonomiansvarlig for 2 år (kun lige årstal) 
Morten Refsgaard er ikke på valg 

 

 

10. Valg af 2-3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (kun ulige årstal) 
Robert Mikelsons afgår efter tur og er villig til genvalg. 
Erik Kreuzfeldt afgår efter tur og er ikke villig til genvalg. 

 

 

11. Valg af 2-3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (kun lige årstal) 
Dorthe Windeleff og Kristian Holst er ikke på valg 

 

 

12. Valg af revisor 
Bestyrelsen indstiller den nuværende statsautoriserede revisor:  
”EY godkendt revisionspartnerskab”. 
 
 

13. Valg af 1 medlem til Volleyball Danmarks Appelinstans for 3 år 
Valg af medlemmer og suppleanter til Appelinstansen fortsætter efter den turnus der har 

været gældende for det tidligere Amatør- og Ordensudvalg. 

Pladsen er vakant, og skal besættes af en jurist.  

 

 

14. Valg af 1 suppleant til Volleyball Danmarks Appelinstans for 3 år 
Louise Sommer afgår efter tur. 
 

 

15. Valg af 2 medlemmer til Volleyball Danmarks Disciplinærinstans for 3 år 
Da det er en ny instans, skal der vælges i alt 6 medlemmer, hvoraf mindst 3 skal være 
jurister. Det foreslås, at der for hver valgperiode vælges mindst en jurist. 
a. Valg af 2 medlemmer for 3 år 

b. Valg af 2 medlemmer for 2 år 

c. Valg af 2 medlemmer for 1 år 

 

 

16. Eventuelt. 
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Dagsorden – uden nye vedtægter 
 
 
Hvis de nye vedtægter forkastes, fortsættes efter den gamle dagsorden: 
 
 
4. Behandling af eventuelle forslag. Fortsat. 

 
a. Forslag indsendt af FVBK vedrørende frist for udmelding af takster for 

turneringsgebyrer. 

 

 
5. Fastsættelse af kontingentsatser og licenser. 

Indledes med præsentation af bestyrelsens model for fremtidig takststruktur. 

 

a. Bestyrelsen indstiller kontingentsatserne for almindelige medlemsforeninger 

uændrede for sæson 2021-22, og i sæson 2022-23 som beskrevet i model for 

fremtidig takststruktur.  

Satserne fremgår af dette skema: 

Kontingent kr. årligt pr. klub: sæson 2021-22 sæson 2022-23 

Basismedlemskab 0 0 

Medlemskontingent indslusning 600               600  

Medlemskontingent 1-14 medlemmer 1.500               600  

Medlemskontingent 15-29 medlemmer 1.500             1.200  

Medlemskontingent 30-49 medlemmer 1.500             2.000  

Medlemskontingent 50-74 medlemmer 3.600             3.000  

Medlemskontingent 75-99 medlemmer 3.600             4.000  

Medlemskontingent 100-149 medlemmer 5.200             6.000  

Medlemskontingent 150-199 medlemmer 5.200             8.000  

Medlemskontingent 200+ medlemmer 7.000           10.000  

 

b. Kontingent øvrige medlemmer: 0 kr. årligt. 
 
 
6. Valg. 

 
a – Valg af formand for to år:  
Mads Olsen afgår efter tur og er villig til genvalg.  
 
b – Valg af 2-3 bestyrelsesmedlemmer for to år: 

• Robert Mikelsons afgår efter tur og er villig til genvalg. 

• Erik Kreuzfeldt afgår efter tur og er ikke villig til genvalg. 
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Bestyrelsesmedlemmer, der ikke er på valg (på valg i 2022): 

• Næstformand Jørgen Bentzen 

• Økonomiansvarlig Morten Refsgaard 

• Dorthe Windeleff 

• Kristian Holst 

c – Valg af 1 medlem til Amatør- og Ordensudvalget for tre år:  
Pladsen er vakant.  
 
d– Valg af 1 suppleant til Amatør- og Ordensudvalget for tre år: 
Louise Sommer afgår efter tur. 
 
e– Valg af 2 kritiske revisorer for et år: 
Finn Niemann og Tim Poulsen afgår efter tur. 
 
f – Valg af 1 kritisk revisorsuppleant for et år: 
Posten er vakant. 

 
 
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. 

 
 
8. Eventuelt. 
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Bestyrelsens beretning 
 

Kære Volleyball Danmark, 

Sikke et år det har været. Da jeg afgav min beretning sidste år, havde jeg nok ikke 

forestillet mig, at det ville være muligt at sæsonen 20/21 ville komme til at byde på lige så 

lidt eller faktisk endnu mindre volleyball end den første Covid19-ramte sæson. Denne 

aktivitetssænkning er naturligvis meget frustrerende for alle – ikke mindst for alle spillerne 

og klubberne, som ikke kan få lov at dyrke vores dejlige sport.  

Der er en reel bekymring i DIF og blandt landets beslutningstagere om langtidseffekten af 

Covid19-nedlukningen på danskernes idrætsdeltagelse. Hvad vil Covid19 betyde for 

antallet af medlemmer i foreningerne, hvornår kan vi vende tilbage til mere ”normale” 

tilstande er spørgsmål, der fylder for os alle sammen. I Volleyball Danmarks bestyrelse har 

vi brugt året på dels at finde så gode løsninger som muligt på alle de problemer, som 

nedlukningen og rejserestriktionerne har medført, dels at lave nye vedtægter, en ny vision, 

en ny takststruktur, så vi er klar til at møde normaliteten, når den forhåbentlig snart vender 

tilbage! 

I lighed med tidligere år vil det i beretningen kun være regnskabet, der alene omhandler 

kalenderåret 2020, mens den øvrige del af beretningen beskæftiger sig med det, der er 

foregået frem til repræsentantskabsmødet 2021.  
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Det sportslige – elitearbejdet i indendørs volleyball: 
 
Til det positive i sæsonen 20/21 hører helt klart, at vi fik mulighed for at afvikle kampe i 

Volleyligaen. I et fortrinligt samarbejde med klubberne er det lykkedes at gennemføre en 

sportslig afvikling af årets udgave af Volleyligaen. Der har været mange møder, spørgsmål 

og diskussioner om, hvordan vi bedst muligt levede op til det ansvar over for samfundet og 

vores spillere, der fulgte med at være undtaget fra de restriktioner, der ramte resten af 

sportens verden. I den forbindelse skal der lyde en kæmpe tak til alle klubberne og 

dommerne, som har knoklet med at tilpasse sig den nye virkelighed med afspritning, 

mundbind og desværre også manglende tilskuere. Det er lykkedes at afvikle hele 

turneringen og kåre årets danske mestre på bedste sportslige facon.  

I forhold til mesterskabernes placering i denne sæson, forsvarede Holtes damer og 

Gentoftes herrer deres titler fra de forrige sæsoner. Årets damefinale stod mellem Holte og 

Gentofte, og her sikrede Holte sig sit attende danske mesterskab. Årets herrefinale stod 

mellem de to hold, der har vundet 14 ud af de sidste 15 års titler, og med en sikker 3-0 sejr 

over Marienlyst sikrede Gentofte sig det fjerde mesterskab i træk og det niende i alt. 
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Det var ikke muligt at afvikle Final4 i Aarhus i denne sæson, men dette til trods blev 

pokalturneringen afviklet med Middelfart som vinder hos herrerne og Holte som vinder hos 

damerne.  

Til det knap så positive hører, at de fleste af de øvrige eliteaktiviteter er blevet aflyst eller 

udskudt på grund af Covid19. Damernes EM-kval blev først flyttet fra august/september 

2020 til januar 2021, og da det på grund af fortsatte restriktioner ikke var muligt at 

gennemføre i januar, blev det flyttet til maj 2021, hvor vi håber at være i stand til at spille. 

Herrernes EM-kval blev først flyttet fra august/september 2020 til januar 2021. På grund af 

de skærpede regler til afviklingen af en sådan turnering, besluttede bestyrelsen at melde 

afbud til turneringen, da holdene i Danmarks pulje ikke kunne blive enige om at flytte 

kampene til et senere tidspunkt. For at sikre landskampsaktivitet for herrerne er holdet i 

stedet tilmeldt European Cup Silver League, som afvikles i maj og juni. 

Desværre gik nedlukningerne og rejserestriktionerne også hårdt ud over talentarbejdet. 

Bortset fra en enkelt træningssamling med henholdsvis DU17 og HU17 er alle aktiviteter i 

2021 blevet aflyst. Folkene omkring holdene har forsøgt at tilrettelægge alternative 

aktiviteter, men desværre er de hver gang blevet overhalet indenom af restriktionerne. 

Også på dette område håber vi, at sæsonen 2021-2022 giver mulighed for mere aktivitet.  

Også talentcentrene lukkede ned i marts 2020. Da sommeren bød på lempelser i 

restriktionerne, blev der gjort en kæmpe indsats for at afvikle Sommercampen, hvilket 

lykkedes takket være fleksibilitet og omstillingsparathed hos såvel arrangører, som 

trænere og spillere. Talenttræningen startede op igen i september, men det var en stakket 

frist og i november lukkede de desværre ned igen. 

Tilknyttet elitearbejdet har også været indkøringen af det nye koncept med livestreaming 

af kampene i volleyligaen. Det har ikke været den nemmeste fødsel, dels på grund af 

Covid19, dels på grund af forskellige praktiske og logistiske udfordringer. Vi er nu kommet 

igennem et ikke helt tilfredsstillende år 1, og vi satser på at samle op på gode og dårlige 

erfaringer med henblik på at skabe et bedre produkt i år 2.  
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Det sportslige – elitearbejdet i beachvolleyball 

I løbet af foråret var der konstant tvivl om, hvorvidt det ville være muligt at gennemføre de 

planlagte beachvolleyballaktiviteter. Heldigvis artede smittetallene sig, så det var muligt at 

gennemføre mange aktiviteter om end i mindre skala end normalt. Danish Beachvolley 

Tour 2020 blev gennemført, men i et markant ændret omfang grundet Covid19. Det var et 

tiltrængt lyspunkt, og der viste sig også at være god tilslutning til de forskellige stævner, 

selvom det var uden de store strandstævner. Antallet af spillere og hold var på samme 

niveau som i 2019. 

Det var også glædeligt, at vores hovedsponsor Pepsi MAX støttede med et sponsorat i 

2020 og forlængede hovedsponsoratet til også at gælde for 2021. Turneringen 

kulminerede med et velafviklet og velspillet finalestævne på Amager Strand, hvor 

henholdsvis Cecilie Køllner Olsen/Sofia Nørager Bisgaard og Jacob Cordua 

Stormly/Nicolai Houmann løb med titlerne. En stor tak til arrangørklubben og de mange 

frivillige, der ydede en ekstraordinær stor indsats for at få afviklet stævnerne. 

 

En rigtig positiv udvikling, der skal fremhæves er, at år 2020 blev det bedste år 

nogensinde for ungdoms beachvolleyball med mange deltagere i ungdomsrækkerne på 

touren. 215 ungdomsspillere, hvilket er en fremgang på over 40% i forhold til 2019. Med 

de 2 kraftcentre – OBVK og CPH Beach – som drivkraft, lykkedes det at udnytte de 

åbninger, der kom i løbet af året, til at opretholde træning for vores elite og talentspillere. 

2020 blev desværre ikke året, hvor vi skulle fik de store muligheder for at følge op på de 

gode internationale resultater i 2019. Året var præget af aflysninger og rejserestrektioner. 

Det blev til ganske lidt deltagelse på World Touren. Men i en af de få turneringer, der blev 

afholdt, WT 1-star turneringen i Ljubljana, Slovenien dominerede de danske damer. Clara 
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Windeleff/Line Trans Hansen vandt turneringen ved i finalen at besejre Cecilie Køllner 

Olsen/Sofia Nørager Bisgaard, der også leverede et godt resultat med en 4. plads i Siem 

Reap, Cambodja tidligt på sæsonen inden Covid19 i praksis lukkede World Touren ned. 

 

 

Det sportslige - de øvrige turneringsaktiviteter. 

Det hele så lovende ud i starten af efteråret, men som så meget andet blev turneringerne 

også ramt af den anden bølge i pandemien. Som i sæsonen 19/20 kom sæsonen 20/21 i 

gang, men i løbet af efteråret blev det tydeligt, at vi nu for andet år i træk var ude af stand 

til at færdigspille de øvrige rækker i Danmarksturneringen (og i Kredsturneringerne). 

Bestyrelsen har valgt at holdene i 1. og 2. division som udgangspunkt spiller i samme 

række i næste sæson, men med mulighed for at ansøge om op- eller nedrykning 

Det er ikke kun spillerne, der har lidt i disse to sæsoner. Det har også været en vanskelig 

tid at være dommer i. Med aflysninger af alle andre kampaktiviteter end Volleyligaen, har 

der ikke været mange kampe at dømme for vores DT-dommere. Desuden har der på 

grund af lokale restriktioner og den store smitterisiko omkring jul været rigtig mange 

kampflytninger, hvilket har gjort det ekstra svært at planlægge. De dommere, der har dømt 

Ligakampene, skal have stor ros for at være omstillingsparate og fleksible, så det er 

lykkedes at få afviklet alle kampe. 
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Det sportslige – breddearbejdet 

Til trods for restriktioner og nedlukninger er det lykkedes at gennemføre en række 

forskellige tiltag i forhold til klubberne. Der er blevet afhold uddannelsesweekender i 

øst/vest i september 2020, hvor over 60 frivillige fik bagagen fyldt op med tanker, 

refleksioner og gode ideer til træningen i klubberne. Også i efteråret 2020 er det lykkedes 

at gennemføre sommerkurser og netværksmøder i FVBK, Volleyball Sydjylland og 

Nordjylland og desuden er der blevet afviklet online temaaftner med fokus på fx 

kidsvolleyregler, udvikling af beachvolleyball ungdom, etc. Temaaftnerne har generelt 

været godt besøgt med over 20 deltagere til hver temaaften. 

 

Et projekt, der har kørt i nogle år efterhånden, er medlemsundersøgelsen, som er blevet 

udvidet med fem nye klubber, hvor udviklingsmøderne er blevet afviklet online. Projektet 

har en dobbelt styrke. På den ene side giver det os i Volleyball Danmark en enorm viden 

om, hvad der motiverer, hvad der virker (og ikke virker), og på den anden side giver det 

klubberne en mulighed for at ”se sig selv” og trække på erfaringer fra andre klubber.   

 

Et nyt tiltag i 2020 var Ramasjang volley. Opstarten faldt sammen med Covid19 

udbruddet, men dette til trods er det lykkedes at gennemføre besøg i 20 klubber og over 

50 børnehaver. Det er et spændende initiativ i forhold både til rekruttering af de yngste (og 

deres familier), og til udbredelse af kendskabet til volleyball i daginstitutionerne.  

 

Sammen med ni andre specialforbund deltager Volleyball Danmark i Fit First, som er er et 

koncept under Danmarks idrætsforbund, hvor der er fokus på aktiviteter med høj fysisk 

intensitet, som samtidig introducerer dem til de forskellige idrætsgrene. Volleyball 
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Danmark har stået for udarbejdelse af forløb til skolerne og faciliteret klubbernes 

involvering i skolerne (indskoling og mellemtrin). Vi har også fået etableret Trænerklubben, 

som er et tilbud, hvor alle helt gratis kan få viden og inspiration til at blive bedre trænere. 

Sitet, der allerede har mere end 350 trænere tilknyttet kan også fungere som netværk, 

hvor trænere kan udveksle erfaringer.  

 

Også i breddearbejdet bød sæsonen på en række ærgerlige aflysninger. Desværre blev 

det ikke i januar 2021 muligt at følge op på den fantastiske Pokalfestival i Vejle i januar 

2020, og ungdoms DM blev først udskudt og siden helt aflyst. Som et lille plaster på såret, 

vedtog Volleyball Danmarks bestyrelse, at vi tilpasser årgangene, så dem, der missede 

ungdoms DM i 2020, kunne spille på de samme hold til ungdoms DM 2021. Imidlertid har 

den fortsatte nedlukning for indendørs idræt igen sat en stopper for vores planer, så vi i 

skrivende stund satser på at afvikle regionale mesterskaber i Øst- og Vestdanmark.   

 

Sidst men ikke mindst er der kommet gang i et HELT nyt tilbud - Cityvolley i KBH, Odense 

og Aarhus. Det har naturligvis været påvirket af restriktionerne, men har i øvrig kørt for fuld 

kraft. Der er ca. 20 deltagere i gennemsnit til arrangementerne i Odense, og mellem 50-70 

deltagere i København og Aarhus. Cityvolley er et mere uforpligtigende fællesskab med 

fokus på volleyball, og man kan komme og gå, som man vil. Man er medlem via en app og 

har sit medlemskab på appen. Klubberne i de tre byer har mulighed for at gøre sig selv 

synlige for gruppen af medlemmer, og de er hele tiden orienteret om tilbuddene i 

Cityvolley.  Det er selvfølgelig et mål i sig selv at engagere folk i volleyball, men 

forhåbningen er naturligvis, at tilbuddet kan bygge bro mellem klubberne og nye 

medlemmer.  
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Det politiske 

 
Der har været stor ro på de interne politiske linjer. Bestyrelsen har efter nogle år, hvor 

fokus har været bagudrettet, brugt meget tid og energi på at diskutere, hvilken retning 

Volleyball Danmark skal bevæge sig i de kommende år.  

Der er blevet lavet en ny vision, med en række udviklingsområder for dansk volleyball og 

beachvolleyball i de kommende år. Som alle visioner, har også denne vision rummelige 

formuleringer, som vi ser frem til at diskutere med kredse, klubber og andre interessenter i 

vores dejlige sport. Indholdet af visionen kan læses i materialet til 

Repræsentantskabsmødet. Jeg vil gerne takke administrationen for et kæmpe 

forberedende arbejde og bestyrelsen for engagerede og udviklende diskussioner, som 

tilsammen har skabt de pejlemærker, som vi skal stræbe efter at nå i de kommende år.  

Bestyrelsen besluttede også, at det var tid til at revidere Volleyball Danmarks vedtægter. 

Da arbejdet gik i gang, blev det hurtigt tydeligt, at de eksisterende vedtægter var et 

”kludetæppe”, hvor mange ændringer i løbet af årene gjorde, at dokumentet ikke længere 

var tidssvarende. Derfor er der blevet lavet helt nye vedtægter, der fremlægges til 

vedtagelse på Repræsentantskabsmødet. 

Bestyrelsen har også udarbejdet en ny politik for bekæmpelse af ”matchfixing og anden 

uetisk virksomhed”, som er et voksende problem i sportens verden. Denne vil blive 

præsenteret på repræsentantskabsmødet.   

Bestyrelsen har også vedtaget en ny 

udvalgsstruktur, som kan ses på forbundets 

hjemmeside. Der blev også nedsat et 

hurtigarbejdende udvalg (bestående af 

repræsentanter for kredsene, bestyrelsen og 

administrationen), der skulle skabe en mere 

overskuelig kontingent- og gebyrstruktur. Det var 

en lukket opgave, at det skulle være et 

”nulsumsspil”, men da det endelige forslag blev fremlagt, betød det, at Volleyball Danmark 

sammenlagt kommer til at opkræve ca. 200.000 kr. mindre i gebyrer fra klubberne om året. 

Som altid, når man laver noget om, kommer besparelsen ikke alle til gode, og det kan 
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også blive en smule dyrere for enkelte klubber; men der har været fokus på, at det primært 

er udgifterne til kids- og ungdomshold, der reduceres. 

På foranledning af Dansk Volleyliga Forening har bestyrelsen i foråret 2021 nedsat et 

udvalg, der skal undersøge mulighederne for at lave en ordning omkring spillerlicenser, 

der tilgodeser udviklingen af elitemiljøer i klubberne. 

Bestyrelsen har naturligvis også brugt tid og energi på at finde de bedst mulige løsninger 

på de problematikker, som Covid19 har ført med sig. Vi har bestræbt os på i videst muligt 

omfang at gøre det i så tæt dialog med klubberne som muligt. Dialogen har været vigtig for 

at få information til at træffe den rigtige beslutning, men ansvaret for beslutningerne ligger 

alene i bestyrelsen. 

Netop dialogen med alle i dansk volleyball er helt central for bestyrelsen, og selv om vores 

muligheder for at komme ud i landet og møde jer har været begrænset af Covid19, 

arbejder vi på at mindske afstanden mellem medlemmerne og politikerne. Når vi vender 

tilbage til mere normale forhold, vil dette forhåbentlig blive endnu tydeligere. 

Med til det politiske hører også, at Eric Adler er blevet valgt til CEVs eksekutivkomite som 

kasserer for det europæiske volleyballforbund. Det har måske ikke en direkte indflydelse 

på sporten i Danmark, men det er betydningsfuldt, at vi er repræsenteret der, hvor 

beslutningerne reelt bliver taget, dels fordi vi får adgang til vigtig information, dels fordi vi 

kan være med til at understøtte bevægelsen mod ”good governance”, som er så 

nødvendig i de internationale sportsorganisationer.    

 

Det økonomiske 

Der har også været stor ro på de økonomiske linjer. Med Jesper Jørgensen, vores nye 

direktør, ved roret, er der blevet arbejdet intenst på at få implementeret 

genopretningsplanen og dermed bringe Volleyball Danmark i en økonomisk situation, hvor 

vi har mulighed for at tænke udviklingsorienteret på fremtiden. Et forbund skal ikke være 

en pengetank, men uden en sund økonomi og lidt penge i banken (en positiv egenkapital), 

har man ikke noget økonomisk (og dermed heller ikke politisk) råderum, så det har været 

en klar prioritering i de økonomiske beslutninger at nå dertil. Det er lykkedes at afvikle 

Volleyball Danmarks gæld til kredsene og til DIF tidligere end planlagt, og vi kommer ud af 



 
Repræsentantskabsmøde 2021 Side 18 af 27 

 

2020 med et overskud, der er lidt større end forventet. Det er faktisk meget større, men det 

skyldes alene, at landsholdsaktiviteterne blev flyttet fra 2020 til 2021. Udover at få styr på 

økonomien, så har administrationen også arbejdet målrettet på at få effektiviseret 

bogføring af udgifter med henblik på bedre økonomi- og budgetstyring. 

I forhold til den aflyste sæson, besluttede bestyrelsen ikke at tilbagebetale kontingenter og 

turneringsgebyrer til klubberne for sæsonen 20/21, da Volleyball Danmark har de samme 

udgifter som normalt til løn, husleje, IT mm. i forbindelse med driften af turneringerne. 

Beslutningen ligger desuden i tråd med DIF’s anbefaling om, at klubber ikke tilbagebetaler 

kontingent i denne periode, hvor DIF opfordrer til, at DIF-idrættens medlemmer bredt set 

udviser samfundssind og ansvarlighed og bakker vores mange foreninger, klubber og 

frivillige op i denne svære tid. Det gælder desuden, at de forskellige hjælpepuljer, som er 

etableret for at understøtte klubber og foreninger i løbet af den nuværende sæson, er 

målrettet klubber og foreninger, og at Volleyball Danmark ikke har mulighed for at søge 

støtte fra disse hjælpepuljer. 

 

Det administrative 

For administrationen har det også været et mærkeligt år. Jesper Jørgensen blev ansat 

som direktør pr.  1 marts 2020 og nåede lige akkurat at møde medarbejderne, inden han, 

som noget af det første han gjorde, hjemsendte hele kontoret. Nogle var på 

lønkompensation og måtte følgelig ikke arbejde, mens andre arbejdede fra deres 

hjemmekontorer. I august og september var der igen en smule aktivitet på kontoret under 

hensyntagen til retningslinjerne, inden det igen blev tid til at arbejde hjemmefra. Det har 

været et år, der har krævet stor omstillingsparathed for, som vi jo alle sammen har erfaret, 

så har det været rigtig svært at forudse, hvordan tingene ville udvikle sig.  

Vi håber naturligvis på mere normale arbejdsforhold i det kommende år. Som på alle 

andre arbejdspladser vil vi også i Volleyball Danmark kigge på, om nogle af erfaringerne 

med hjemmearbejdspladser kan bruges til fremadrettet at skabe bedre arbejdsliv for 

medarbejderne, men det er nok lige tidligt nok at sige noget om i skrivende stund, hvor de 

fleste stadig arbejder hjemmefra det meste af tiden.  
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På personalefronten sagde vi i sommeren 2020 farvel til vores tidligere udviklingschef 

Peter Morell. Han har igennem mange år ydet en kæmpe indsats for såvel forbundet som 

for udviklingen af volleyball i Danmark. Også i denne beretning skal der lyde en stor tak til 

Peter. Heldigvis kan vi stadig trække på hans viden, da han sidder med i 

Seniorudviklingsudvalget under bestyrelsen.  

I efteråret 2020 stoppede kommerciel konsulent Mads Gerner Pedersen i sin deltidsstilling. 

Der skal også lyde en stor tak til Mads for indsatsen for Volleyball Danmark. Christoffer 

Børme Jensen er ansat i en 1-årig stilling som projektmedarbejder fra juni 2020, og Ci 

Eshel, der har været på barsel, er fra marts måned tilbage i Volleyball Danmark. 

 

De afsluttende bemærkninger 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til alle dem, jeg har mødt, talt med, skrevet 

med om vores dejlige sport. Jeg er vild med det engagement, som jeg fornemmer i alle 

disse kontakter, og selv om der både er uenighed og ophedede diskussioner, så oplever 

jeg altid, at folk ”går efter bolden”. Vi må gerne være uenige, og vi skal tage 

diskussionerne, for det er netop gennem diskussionerne, at vi udvikler vores synspunkter 

og når frem til de bedste beslutninger for dansk volleyball. Men vi skal også respektere 

hinanden – både dem vi er enige med og dem vi er uenige med.  

Jeg har nu i 1½ år været formand for en bestyrelse, der med stort engagement og passion 

har knoklet for at levere den nødvendige genopretning af økonomien og sætte de 

pejlemærker, som definerer retningen for Volleyball Danmarks arbejde i de kommende år. 

En stor tak for kampen til Dorthe, Erik, Jørgen, Kristian, Morten, Robert og Stine. 

Også en stor tak til administrationen (Jesper, Sven, Christina, Claus, Casper, Ci, Henrik, 

Niels, Peter, Randi, Sara, Sebastian, Christoffer, Martin og Jakob) – både for 

omstillingsparathed i en mærkelig tid, men også for jeres store arbejde med at servicere 

såvel bestyrelse som medlemmer.  

Tak for tilliden og samarbejdet i denne min første valgperiode som formand. Jeg ser frem 

til at samarbejde med jer om udviklingen af volleyball og beachvolleyball i Danmark i de 

kommende år, hvis Repræsentantskabet giver mig mandat til at fortsætte som formand.  

Vi ses til rep-mødet.   
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Påtegning intern revision 

 

Påtegning fra interne revisorer til Volleyball Danmarks årsrapport 2020 

 

De interne revisorer har på et møde i Brøndby mandag den 1. marts 2020 fået 

gennemgået og kommenteret årsregnskabet for 2020 af direktør Jesper Jørgensen og 

administrationschef Claus Bøllingtoft samt pr. telefon af Morten Refsgaard, bestyrelsens 

økonomiansvarlige. Vi kan bekræfte, at vi fik fyldestgørende og tilfredsstillende svar på 

alle vores spørgsmål. 

Overordnet kan vi positivt konstatere, at de seneste års manglende økonomistyring og 

budgetopfølgning nu i 2020 er blevet rettet op – ligesom budgetlægningen også har været 

mere realistisk end tidligere. 

Vi noterer også med tilfredshed, at forbundets egenkapital nu igen er positiv – og dette et 

år tidligere end planlagt. Om end det primært er på en trist baggrund (COVID19) og deraf 

manglende udførte eller reducerede aktiviteter. Vi bakker fuldt op om bestyrelsens 

forventning om en positiv egenkapital på ca. 1 mio. ved udgangen af 2022 – dette vil give 

en fornuftig økonomisk bevægelsesfrihed.  

Udgiftsposten på hensat/tab på debitorer opfordrer vi til at blive forsøgt kraftigt reduceret – 

beløbet udgør p.t. en for stor andel af debitorbalancen.     

Bestyrelsens og administrationens intentioner og tiltag om en fortsat tæt opfølgning/styring 

af forbundets økonomi gør, at vi imødeser en lys og positiv fremtid for Volleyball Danmark.  

Med ovenstående påtegninger anbefaler vi repræsentantskabet at stemme for en 

godkendelse af årsregnskabet. 

 

3. marts 2021 

 

Tim Poulsen    Finn Niemann                                                                                                               

intern revisor    intern revisor 
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Forslag 
 
 
 
 
 

Bestyrelsens forslag til strategi 
 
Bestyrelsens forslag til ny strategi for Volleyball Danmark fremgår af særskilt 
præsentation. 
 
Heri er også forslag til ny vision og mission for Volleyball Danmark. 
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Forslag til nye vedtægter 
 
Forslag til nye vedtægter i deres helhed fremgår af særskilt bilag. 
 
 
 

Beskrivelse af vedtægtsændringer 

 
Volleyball Danmarks bestyrelse har vurderet, at der har været behov for en 

gennemgribende opdatering af vedtægterne. Vedtægterne er senest ændret i 2012 og 

2016, og det har begge gange været med mindre tilføjelser og justeringer. Der er derfor 

lavet en gennemgribende omskrivning af vedtægterne, hvorfor det ikke giver mening at 

lave en præsentation af hver enkelt ændring. Nedenfor vil vi beskrive de ændringer, som 

bestyrelsen anser for at være de væsentligste: 

 
a) Volleyball Danmarks formål (§1) og medlemskaber (§2) er samlet i starten af vedtægterne, 

samtidig med at forpligtelser i forbindelse hermed er beskrevet. 

 

b) Medlemsbegrebet justeres, så der fremadrettet foreslås to grupper af medlemmer (§4): 

• Foreninger/klubber som det kendes i dag 

• Andre typer af ”volleyball aktiviteter”, f.eks. efterskoler, højskoler o.l. 

 

Det betyder, at bestyrelsesmedlemmer og lokalkredse ikke vil have stemmeret på 

repræsentantskabsmøder fremover. 

 

c) De fem lokalkredse er tydeligt defineret (§5). 

 

d) Kontingent (§6.1) vil fremover først gælde for den efterfølgende sæson, så klubberne får 

god tid på at indrette sig på eventuelle ændringer. 

 

e) Medlemmernes forpligtelser er samlet i §7. 

 

f) Volleyball Danmarks organer er tydeligt oplistet, og er opdelt i (§8), og hvert organ er 

beskrevet i selvstændige efterfølgende vedtægtsbestemmelser: 

• Repræsentantskabet 

• Bestyrelsen  

• Forretningsudvalg  

• Bestyrelsesudvalg 

• Den administrerende direktør 

• Revisionen 

• Volleyball Danmarks Appelinstans  

• Volleyball Danmarks Disciplinærinstans 
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g) Bestyrelsen (§13) vil ikke længere have kompetence til at dømme sanktioner, men 

fastsætter fortsat hvilke regler og sanktionsmuligheder der skal være. Det er desuden 

beskrevet, at bestyrelsen beslutter hvilke bestyrelsesudvalg der skal nedsættes (§13.3). 

Herudover får bestyrelsen kompetence til at indføre skærpede regler omkring matchfixing 

og tilsvarende uetisk adfærd (§13.5). 

 

h) Forretningsudvalget (§13.2) ændres til 3 personer (formand, økonomiansvarlig samt 

yderligere et medlem) fra de nuværende 4 medlemmer. 

 

i) Revisionen (§17) tilføjes vedtægterne, så revisor vælges af repræsentantskabsmødet 

fremover, mens den kritiske revisor udgår. 

 

j) Amatør- og ordensudvalget (§18) skrives ind i vedtægterne, og skifter navn til Volleyball 

Danmarks Appelinstans. 

 

k) Der tilføjes en Disciplinærinstans (§19), som vil forestå den ”daglige” sanktionering 

fremadrettet, hvilket ligger i forlængelse af at bestyrelsen, samt udvalg nedsat af 

bestyrelsen, ikke vil kunne sanktionere fremadrettet. 

 

l) Sanktionsmulighederne er samlet i §20, hvor der tillige er indført en mulighed for at 

sanktionere hvis sporten bringes i miskredit (§20.1 stk. d). 

 

m) Appelmuligheder er samlet i §21 og §22. 
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Forslag fra FVBK 
 
 

Forslag omkring tidligere annoncering af turneringsgebyrer 

 

FVBK foreslår at turneringsgebyret for Volleyligaen, 1. - og 2. division samt Volleyball Danmarks 

andel af gebyret for Danmarksserien fastlægges og udmeldes senest 1. marts samme år som 

turneringsstart - altså f.eks. 1. marts 2022 for turneringerne i sæsonen 2022/23. Fastlæggelsen af 

gebyrerne kan eventuelt være med en vis elastik - f.eks. at det er muligt at regulere efter 

nettoprisindekset. 

 

Motivationen for forslaget er at gøre det muligt for klubberne at overskue og til dels at tilpasse sig 

de økonomiske konsekvenser at til- og framelding til turneringerne på det tidspunkt hvor klubberne 

skal til/framelde sig. Forslagets vedtagelse vil styrke klubbernes mulighed for at tilvejebringe den 

nødvendige økonomi - især for de klubber, der har deres generalforsamlinger efter 

skæringsdatoen 1. marts. Hvis en skæringsdato per 1. februar er muligt, vil dette nok være endnu 

bedre for klubberne. 

 
***** 
 
-- 
Peter Juhl 
Fyns Volleyball Kreds 
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Model for fremtidig takststruktur 
 

Udgangspunkt: Forenkling af de fremtidige gebyrer og takster 

 

Som en del af arbejdet med at have fokus på det, som betyder noget for klubberne, de 

frivillige og de aktive, har Volleyball Danmarks nedsatte bestyrelsen i 2020 en 

arbejdsgruppe med repræsentanter fra de tre kredse.  

Gruppens medlemmer var: Bestyrelsen: Morten Refsgaard (formand), FVBK: Peter Juhl, 

MJVB: Jørgen Donslund, SVBK: Mie Holck / Per Hansen, Administrationen: Jesper 

Jørgensen og Claus Bøllingtoft. 

 

Principper  

Arbejdsgruppen har drøftet forskellige principper, der ikke alle har kunnet indfries, da de 

kan være modsatrettede. 

Disse hovedprincipper har ligget til grund for den nye model: 

• Gennemsigtigt 

• Administrativt nemt 

• Forenklingsprincip 

• Billigt at starte med at spille volleyball (både for en ny spiller og for en ny klub) 

• Billigt at være ungdomsspiller 

• Mix-motion skal være billigt 

• Små klubber skal ikke kvæles i gebyrer 

• Afskaf personlige licenser, og flyt over til holdgebyrer 

• En fair trappemodel for klubkontingentet i forhold til antal medlemmer 

• Der skal i rimeligt omfang betales efter forbrug 

 

Resultat 

Arbejdsgruppen har løbende orienteret bestyrelsen om sit arbejde. Arbejdsgruppen og 

bestyrelsen er kommet frem til et forslag, der forenkler gebyrer og takster, hvor nogle 

gebyrer sættes op, mens andre fjernes. Det forventes at give klubberne og spillerne en 

samlet besparelse på ca. 200.000 kr. årligt. 
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Der sker en forenkling, hvor en række af Volleyball Danmarks gebyrer fjernes, bl.a. fra 

UDM og kvalifikationerne, fra Kids-, Teen-, Mix- og motionsstævner, ligesom gebyret for 

deltagelse i de indledende runder af Landspokalturneringen fjernes. 

 

Samtidig afskaffes licensen for spillere helt, hvilket gælder både for volleyball og 

beachvolleyball. Det giver en helt konkret besparelse for klubberne og/eller spillerne samt 

mindre administrativt arbejde for både klubber og for Volleyball Danmark. Allerede i den 

kommende sæson 2021/22 vil en række af de mindre gebyrer for ca. 100.000 kr. i alt 

forsvinde, så klubberne vil opleve en besparelse i den forbindelse i den kommende 

sæson. 

 

Disse gebyrer vil bortfalde: 

 

Fra sæson 2021-22: 

• Gebyr for deltagelse i Landspokalturnerings indledende runder 

• Gebyr for deltagelse i Ungdoms DM 

• Stævneafgifter fra kredse til Volleyball Danmark for Kids- Teen- og motionshold 

 

Fra sæson 2022-23: 

• Kredsholdslicens for rækker under Danmarksserien 

• Personlig licens i volleyball 

• Beachvolleyball licens (effektueres fra start på touren maj 2022) 

 

Fra sæson 2022-23 vil der ske en justering i kontingenter og gebyrer for deltagelse i DT og 

Danmarksserien. 
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Takster for deltagelse i Volleyball Danmark Nuværende  Ny model  

      

Kontingent pr. klub:     

Basismedlemskab 0  0  

Medlemskontingent indslusning 600            600  

Medlemskontingent 1-14 medlemmer 1.500            600  

Medlemskontingent 15-29 medlemmer 1.500          1.200  

Medlemskontingent 30-49 medlemmer 1.500          2.000  

Medlemskontingent 50-74 medlemmer 3.600          3.000  

Medlemskontingent 75-99 medlemmer 3.600          4.000  

Medlemskontingent 100-149 medlemmer 5.200          6.000  

Medlemskontingent 150-199 medlemmer 5.200          8.000  

Medlemskontingent 200+ medlemmer 7.000        10.000  

      

Turneringsgebyrer pr. hold:     

Turneringsgebyr 2. division 14.500        20.000  

Turneringsgebyr 1. division 18.500        25.000  

Turneringsgebyr VolleyLigaen 33.000        40.000  

Deltagergebyr LP pr. runde 750              -    

      

Kredsholdslicens pr. kredshold     

Kredsholdslicens opkræves via kredsen - Danmarksserien 2.400          5.000  

Kredsholdslicens opkræves via kredsen - under Danmarksserien 2.400              -    

      

Stævneafgifter pr. hold pr. stævne     

Kids og teen opkræves via kredsen 30              -    

Mix og motion opkræves via kredsen 60              -    

      

Personlige licenser pr. person:     

Personlig licens Kids, Teen, Motion 105              -    

Personlig licens Ungdom 105              -    

Personlig licens Senior 170              -    

Personlig licens Division 275              -    

Motionsholdslicens – pr. hold 800              -    

 


