Vaarst 23-9-02

Bestyrelsesmøde i NVBK
Tirsdag den 26. september kl. 19.30
Til stede: Finn Andreasen, Jens Madsen, Svend Pedersen, Marianne Nielsen, Henning Christensen
og som referent Palle Christensen

Referat:
1. Meddelelser:
a. Formanden
Ingen meddelelser
b. Økonomi
i. Retningslinjer for rykkere
1. Følgende praksis blev vedtaget: Fremover udsendes der først en
påmindelse, derefter 1. rykker og til sidst 2. rykker. Betales der herefter ikke
kan klubben udelukkes fra turneringen.
ii. Status
1. Det ser ud til at økonomien er mindst lige så god som sidste år på samme
tid. Hermed skulle det være muligt for kredsen at dække
underfinanceriengen af licens til forbundet som følge af det nye
licenreglement.
c. Turnering
i. Propositionerne – Endelig vedtagelse?
1. Propositionerne blev gennemgået endnu en gang med henblik på endelig
udgivelse.
ii. Turneringsplanerne er færdige for DS,JS og S1
1. Aggersund IF har trukket sit hold i Serie 1 Damer. HIKs ynglinge overtager
pladsen og dette giver ikke særlige komplikationer i forhold til
turneringsplanen.
iii. Miniturneringen. Hvordan? Kidsvolley? Datoer er klar – fremlægges på mødet.
1. Stævneoversigt for Kidsvolley blev fremlagt. Layoutet blev diskuteret.
2. Desuden diskuterede man hvorledes de forskellige niveauer bedst
håndteres. Konklusionen var at stævneledelsen i samarbejde med de
deltagende hold må fastlægge efter hvilket niveaus regler der spilles.
3. Kredsens kontor indkøber et passende antal foldere til interesserede
klubber m.m.
iv. Ungdom og Serie 2 – sådan tilrettelægges turneringen
1. Det blev besluttet at opdele serie 2 herrer i 2 puljer af hensyn til transport og
af hensyn til at lande på et passende antal kampe. Der spilles finaler i
december måned.
2. Det har beklageligvis været nødvendigt især af sportslige hensyn at afvikle
herrejuniorrækken med kun to hold som spiller 4 indbyrdes kampe.
3. Herreynglingeholdet fra VHG og Dameynglingeholdet fra HIK deltager i
laveste seniorrække efter eget ønske.
d. Dommer
i. DIK på Fyn
1. Der arbejdes på at lave et udviklingsprojekt for interesserede A-dommere.
Peter Thorsø og Palle Christensen står for det planlæggende arbejde.
e. TRIM-MIX

i. Datoer er klar for stævnerne
1. Antallet af stævner er reduceret en smule bl.a. p.g.a. manglende
tilmeldinger sidste år.
f. Ungdom
i. Ingen kommentarer
g. Beach
i. Ingen kommentarer
2. Fastsættelse af næste møde + julefrokost – medbring kalender
i. Næste møde blev fastlagt til den 5-11-02 klokken 19.00 hos Jens Madsen
ii. Julefrokosten blev fastlagt til den 4-12-02 klokken 18.00 et sted i Aalborg
3. Evt.

Med venlig hilsen
Palle

