Vaarst 20-02-02

Referat af Bestyrelsesmøde i NVBK
Torsdag den 14. januar kl. 19.00
Deltager: Kim Jacobsen, Finn Andreasen, Henning Christensen, Svend Pedersen og Jens Madsen
1) Meddelelser:
a) Formanden
(a) Referat fra kredsformandsmøde i København den 19-1-02
Referatet af kredsformandsmødet blev kort gennemgået. Da der kun var
tale om et midlertidigt referat blev det besluttet at referatet videresendes
til bestyrelsens medlemmer.
b) Økonomi
(a) Der forventes et resultat omkring 0 på årets regnskab forudsat
nyanskaffelse af printer/scanner/kopimaskine + regnskabsprogram.
(b) Et nyt regnskabsprogram indkøbes til erstatning for det meget gamle
DOS-regnskabsprogram. SummaSummarum er indkøbt og klargjort.
c) Turnering
(a) Der afholdes kampe om kredsmesterskab i ombrydningsrækkerne
mellem vinderne før jul og vinderne efter jul.
(b) Munkebakken har meddelt at holdet ikke ønsker at rykke op fra
Danmarksserien Damer. P.t. er næste oprykningsberettigede hold
Aggersund. På herresiden står kampen mellem SGF og VK Vendsyssel.
Det ser ud til at nedrykningen fra 2. division bliver ”normal”.
Der har på det seneste været en del beklagelser over for mange
kampflytninger og deraf følgende problemer med dommere m.m.
d) Dommer
(a) Der afholdes DM i skolevolleyball i Dronninglund 13.-14. marts. Kredsen
er behjælpelig med dommere.
(b) Der arbejdes med planer om at udskifte dommernumre og i øvrigt
begynde at udskrive dommerkort på printeren. DVBF er forespurgt herom
og arbejder på en skabelon for dommerkort. Det vil formentlig blive i et
mindre format. Jens Madsen forslog anskaffelse af en
lamineringsmaskine. Pris m.m. undersøges nærmere.
e) TRIM-MIX
I.a.b.
f) Ungdom
(a) Mini-stævner/Udvikling
Den første spæde begyndelse på Aalborg Kommunes Ungdomsprojekt
blev diskuteret. Alle var enige om det er et positivt tiltag.
Kim Jacobsen fortalte om aktiviteter i Vendsyssel som måske kunne
være til inspiration.
Tilsyneladende er der forholdsvis mange Minihold i kredsen. En hel del af
dem i DGI-regi
g) Beach
(a) Invitation til den kommende beachturnering

Invitationen til den kommende beachturnering og til kvalifikationsstævne
for ungdom til DM udsendes snarest
(b) Forslag til nye propositioner
På foranledning af et indkommet forslag blev det besluttet at der i
eliterækken spilles på 16 x 8 meter bane.
Desuden vil man i bredderækken kunne spille med 2 eller 3 spillere efter
eget valg. Kampen skal dog gennemføres med det antal spiller som den
påbegyndes med.
(c) Efterlysning af beachpersoner fra DVBF
DVBF efterlyser personer som er interesserede i at arbejde med
beachvolleyball.
2) Medlemsindberetninger
(a) Aktuelle tal sendt pr mail til bestyrelsens medlemmer
De aktuelle medlemstal er deprimerende læsning. Der vil i gunstigste fald
være tale om en medlemstilbagegang på ca 10 %. Det ser ud som om
tilbagegangen især ses hos enkelte store klubber. Enkelte klubber
mangler stadigvæk at indberette tallene. Positivt er det dog at
tilbagegangen ikke mærkes på ungdomssiden.
3) Fastsættelse af næste møde – medbring kalender
Næste møde den 24. marts klokken 13.00 i LKB Gistrups klubhus
4) Evt.
(a) Anskaffelse af kopimaskine/printer/scanner/fax?
Det blev besluttet at anskaffe en kopimaskine/printer/scanner/fax i
indeværende regnskabsår til afløsning for det gamle udstyr.

