Vaarst 6-04-02

Referat af Bestyrelsesmøde i NVBK
Søndag den 24. marts kl. 13.00
I LKB Gistrups klubhus
Til stede: Svend Pedersen (SP), Jens Madsen (JM), Finn Andreasen (FA), Henning Christensen
(HC)
Fraværende: Kim Jacobsen
1) Meddelelser:
a) Formanden
SP informerede om møde i Elitesport Aalborg
b) Økonomi
Det reviderede regnskab blev udleveret.
c) Turnering
Kredsinddelingen for sæsonen 2002/2003 blev gennemgået.
Mail fra NIV 95 angående turneringsafslutningen blev diskuteret. Bl.a. som
en følge af uklarhederne omkring oprykning og kredsmesterskab i serie 2
blev det besluttet at propositionerne skal gennemgås mere grundigt på
næste ordinære bestyrelsesmøde. På samme møde skal
beachpropositionerne lige have et eftersyn.
Muligheden for at lægge spilleplaner for Grand-Prixstævner, samt Mini- og
Trim-mix-stævner på hjemmesiden blev efterlyst.
d) Dommer
DM i skolevolleyball har været afviklet i Dronninglund. NVBK stillede
dommere, og de fik mange rosende ord med på vejen.
B-dommerkursus afviklet i Gistrup den 24. marts 2002. I den forbindelse blev
Morten Lydolf inddraget som ny dommerinstruktør.
e) TRIM-MIX
f) Ungdom
Det sidste ministævne i sæsonen blev aflyst. Ellers har der været mange
tilmeldinger til stævnerne.
HC påpegede, at det er et problem, at klubberne, som har miniaktiviteter, ikke
ved, hvor der findes andre minihold. En kortlægning kunne m.a.o. være
ønskelig.
SP foreslog, at man overvejede at indføre rotationsvolleyball næste år til
NVBKs stævner.
Det blev foreslået, at man kunne uddele en pokal til den samlede vinder af
mini-stævnerne efter et pointsystem.
g) Beach
VHG er et muligt sted for en placering af kvalifikationsstævne til ungdoms DM.
En tilbagemelding fra VHG mangler.

2) Medlemsindberetninger
Aktuelle tal sendt pr mail til bestyrelsens medlemmer. Der er en tilbagegang
på ca. 10 %. Firmaklubberne har traditionelt ikke indberettet medlemstal.
Dette forsøges ændret til næste års medlemsopgørelse.
3) Fastsættelse af næste møde
Næste møde den 18-4-02 klokken 18.00 i HIKs klublokaler.
4) Udforming af Dagsorden for repræsentantskabsmødet
Kjeld Nielsen modtager ikke genvalg som revisor. Christian Hvingel spørges
(og har har indvilliget i at modtage valg). Kim Jacobsen har siden mødet
meddelt at han ikke modtager genvalg. Ny kandidat skal findes.
Det er uafklaret om Tom Kristensen modtager genvalg som suppleant.
5) Eventuelt

Palle Christensen

