Vaarst 7-9-02

Bestyrelsesmøde i NVBK
Tirsdag den 3. september kl. 19.00
REFERAT:
1. Meddelelser:
a. Formanden
DVBFs planlagte strukturdebatmøde er blevet udsat
b. Økonomi
i. Nye Licensregler
P.g.a. DVBFs nye licensregler er de opkrævede 1300 kr.
pr hold at betragte som et acontobeløb. Hvis NVBK ikke
har økonomi til at afholde de ca. 5000 ekstra kroner,
som man forventes at skulle udrede til DVBF, tillægges
anden halvdel af turneringsgebyrerne 100 kr.
NVBK skal opkrævet kontingent til DVBF (300 kr pr
klub).
ii. Status
Regnskabet viser en samlet kassebeholdning på ca
130.000. En meget stor del af disse penge skal dog
overføres til forbundet. Et forsigtigt skøn lyder på at
situationen ca. er som sidste år.
c. Turnering
i. Propositionerne
Propositionernen blev revideret bl.a. således at årstal
blev ajourført og propositionerne bragt i
overensstemmelse med beslutningen fra
repræsentantskabsmødet angående kampflytninger i DS.
ii. Turneringsplanerne er færdige for DS,JS og S1
Nordre 66 har trukket deres JSH. Umiddelbart kan
turneringsplanerne sikkert ændres uden større besvær.
iii. Miniturneringen.
Miniturneringen afvikles som enkeltstævner i løbet af
sæsonen. Der satses på geografisk spredning og
tidspunkterne søges koordineret med DGIs stævner.
Det kan blive aktuelt med kidsvolleyballstævner som et
supplement til ministævnerne.

d. Dommer
i. Nye dommerkort
Der arbejdes videre på ideen om nye laminerede
dommerkort med numre som er lettere at huske.
ii. A+B dommerkursus udbudt
Invitationer til et A-dommer- og B-dommerkursus er
udsendt til klubberne.

e. TRIM-MIX
i. Trimmix-stævner
Der udbydes et passende antal trimmix-stævner efter
samme skabelon som sidste år.
f. Ungdom
i. Arrangement i forbindelse med EuropaCup-kampe
Svend nævnte at det kunne være en godt idé at lave et
ungomsarrangement i forbindelse med HIKs EuropaCupkampe den 8.-10. november.
ii. Stævne for alle ungdomshold
Det blev foreslået at overveje at gentage ideen med et
samlet stævne for alle ungdomshold. Problemet kan
være manglende halkapacitet idet det ikke var muligt at
få Stadionhallerne i december måned.
g. Beach
i. Evaluering
Beachturneringen blev evalueret. Til den kommende
sæson vil der ikke blive benyttet kampskemaer. Desuden
vil antallet af kampe blive holdt nede omkring maksimal
10 pr hold. Hvis der vælges en model med slutspil vil kun
topslutspillene blive afviklet.
2. Fastsættelse af næste møde
a. Næste møde afholdes hos Finn Andreasen den 26-9-02 kl. 19.30
3. Evt.

Med venlig hilsen
Palle

