REFERAT
Bestyrelsesmøde
13-11-01 i HIKs klublokale
1. Meddelelser:
a. Formanden omtalte møde den 19. januar mellem kredsformændene og DVBFs
bestyrelse. Der afvikles indledningsvis bestyrelsesmøde i NVBK 15. januar kl. 19.00
i HIKs klublokale for at gennemgå dagsordenen til dette møde.
b. Økonomien i NVBK ser igen i år ud til at lande omkring 0 ved afslutningen af
regnskabet – måske et mindre underskud. 3 klubber har stadig ikke betalt første
halvdel af gebyrerne.
c. Turneringen ruller tilfredsstillende. Der har kun været få holdudtrækninger.
Der har været et par ” protest-lignende ” forhold påført kampskemaer, men hvis disse
anmærkninger skal føre til videre vurdering bør følgende forhold iagttages:
1.PROTEST skal påføres kampskemaet
2.Yderligere redegørelse skal indsendes til NVBK senest 8 dage senere
3.100 kr.i protestgebyr skal betales til NVBK sammen med redegørelsen
d. Svend Pedersen - bistået af Kim Jakobsen og Jens Madsen – er stævneleder ved
Ungdoms Grand Prix i Stadionhallerne 1. december. Forretningsføreren indkøber
trøjer og diverse spurtpræmier.
Holdene blev inddelt i 3 puljer og handicap-points blev aftalt.
e. Det aftaltes at forsøge etableret en adgang på hjemmesiden, hvor spillere der er
interesserede i at komme på dommerkursus kan forhåndsbooke. Skulle give
mulighed for en bedre geografisk planlægning.
DVBF vil gerne have en liste over dygtige og kompetente A-dommere til evt.brug
som reserver ved påsætning i divisionskampe.
f. Kun 4 trim-mix-hold til stævnet den 17/11. Gennemføres alligevel.
Initiativer omkring skoler og større firmaer overvejes for at skaffe flere hold.
2. Nyt medlem af bestyrelsen
Palle Christensen udtræder af bestyrelsen samtidig med at han overtager jobbet som
forretningsfører medio december.
Henning Christensen, Strandby er førstesuppleant. Svend Pedersen kontakter og
aftaler.
3. Projekt ” Satellit- klub ”.
Kim Jakobsen har sammen med konsulenten Erik Bai haft møder med de to udpegede
klubber: HVK 77 fra Hobro og MVBK fra Frederikshavn. Begge klubber har
kontakter til skoler og der arbejdes på at etablere en Event-Day i samarbejde med
volleyball-linien på Idrætshøjskolen i Brønderslev.
4. Kontrakt med den nye forretningsfører blev endeligt aftalt. Sendes til underskrivelse.
5. Bestyrelsens julefrokost / bestyrelsesmøde afholdes 29. november kl. 18.00 – mødested
Duus Vinkælder – øverste etage.
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