Vaarst 20-01-02

Referat af Bestyrelsesmøde i NVBK
Tirsdag den 15. januar kl. 19.00
Deltagere: Henning Christensen, Jens Madsen, Finn Andreasen og Svend Pedersen
Afbud: Kim Jacobsen
0. Torben Sørensen og Birte Rasmussen fra HIK informerede om Aalborg Kommunes
ungdomsvolleyballprojekt samt rotationsvolleyball. Projektet retter sig specielt mod
klubber i Aalborg kommune. Formålet er at forøge antallet af ungdomsspillere samt
at forbedre kvaliteten af ungdomstræningen.
Projektet skal have anknytning til udvalgte skoler i kommunen.
Angående rotationsvolleyball henvises til det seminar som DVBF arrangerer i maj
måned.
1. Omkonstituering af bestyrelsen
Som en konsekvens af Palle Christensens udtræden af bestyrelsen blev der
foretaget en ny fordeling af ansvarsområderne:
Formand: Svend Pedersen
Næstformand: Finn Andreasen
Beachansvarlig : Finn Andreasen
Turneringsansvarlig: Jens Madsen
Trim-mixansvarlig: Svend Pedersen
Dommeransvarlig: Finn Andreasen
Protestudvalg: Svend Pedersen, Christian Hvingel og Peter Thorsø
Ungdomsansvarlig: Kim Jacobsen
2. Fastlæggelse af tid og sted for NVBKs repræsentantskabsmøde
NVBKs repræsentantskabsmøde blev fastsat til Torsdag den 18. april 2002 19.00 i
HIKs klublokale.
3. Drøftelse af strukturdebatmøde i Idrættens hus i weekenden den 19-20 januar
Det forestående strukturdebatmøde blev kort omtalt. Der er desværre ikke
repræsentanter for kredsens bestyrelse som har mulighed for at deltage.
4. Drøftelse af brev angående protest fra Hadsund
Hadsund VHK 88’s henvendelse angående protestudvalget afvisning af Hadsunds
protest over kampen mellem Shima, b og Hadsund den 27-10-01 i Danmarksserien
for Damer blev drøftet. Bestyrelsen besluttede at protestudvalgets afgørelse står
ved magt. Desuden blev det besluttet at reglerne for korrekt nedlæggelse af protest
bør indskærpes over for klubberne, bl.a. i ”Stævnehjælpen”.
5. Meddelelser:
a. Formanden
Formanden deltager torsdag den 17. januar i et møde om Sportevent Aalborg
b. Økonomi

Den afgående forretningsfører varetager bogholderiet til udgangen af
regnskabsåret. Det blev diskuteret om det er nødvendigt at videreføre
kredsens girokonto. Der arbejdes videre på en forenklet forretningsgang.
c. Turnering
Hold fra DS som ikke ønsker oprykning til divisionsrækkerne skal give besked
herom senest den 1. marts til kredsens kontor.
d. Dommer
e. TRIM-MIX
Der blev den 6. januar afholdt et vellykket nordjysk mesterskab i Trim-Mix i
Stadionhallerne. Der arbejdes på at forbedre annoncering og
tilmeldingsmulighederne på hjemmesiden.
f. Ungdom
Der har været en henvendelse fra Mou hvor ca 20 ungdomsspillere haves
som har behov for hjælp til træning m.m.
DVBFs afgående konsulent er sat på sagen, men der savnes stadigvæk en
træner som kan hjælpe mod betaling.
g. Beach
6. Fastsættelse af næste møde – medbring kalender
Næste møde den 14-2-02 klokken 19.00 – Tid og sted annonceres siden.
7. Evt.
Man diskuterede muligheden for at udskifte kredsens meget store kopimaskine og
fax med en alt-i-en løsning. Der arbejdes videre med sagen.

Med venlig hilsen
Palle

