Vaarst 3-11-02

Referat af Bestyrelsesmøde i NVBK
Tirsdag den 5. november kl. 19.00
Deltagere: Svend Pedersen, Finn Andreasen, Jens Madsen og Marianne Nielsen
Afbud: Henning Christensen
Referent: Palle Christensen

Referat:
1. Meddelelser:
a. Formanden
i. Pædofilicheck
På baggrund af en udsendelse fortalte Svend at han havde rettet
henvendelse til DVBF for at få afklaret hvad der forventes fra
klubberne og kredsen i forbindelse med indsatsen mod pædofili i
sportsklubberne.
ii. Kredsformandsmøde 4-12-02
Der afholdes kredsformandsmøde i Odense den 4. december. Mødet
falder sammen med bestyrelsens julefrokost. Det er ikke afklaret om
Svend deltager eller ej.
Mødet handler om forbundets fremgangsmåde ved ansættelsen af ny
turneringsansvarlig.
b. Økonomi
i. Status
Det er endnu for tidligt definitivt at sige noget helt præcist om
økonomien, men det ser ud som om, at der på trods af dækning af
ekstraordinære feriepenge til Karsten og på trods af at kredsen
dækker meropkrævningen af licens vil blive overskud.
c. Turnering
i. Status for turneringen
Indtil videre er alt forløbet tilfredsstillende. Kun ganske få kampe er
aflyst og der har været mange jævnbyrdige kampe. Der har dog netop
været en holdudtrækning i Pigerækken hvilket naturligvis er ærgerligt.
ii. Erfaringer fra første ministævne
Det første kidsvolleyballstævne har nu været afviklet i Jerslev med 8
deltagende hold (heraf 7 fra hjemmeklubben). Man havde forsøgt at
spille med forskellige regler svarende til holdenes niveauer og det var
ikke nogen succes – ellers gik det fint. Bestyrelsen håber på deltagere
fra flere klubber til de kommende stævner.

d. Dommer
i. Status for Dommerkursus den 2.november
B-dommerkurset blev afviklet med følgende resultat:
32 tilmeldte deltagere
29 fremmødte deltager (1 afbud)
20 deltagere som bestod
Alt i alt et tilfredsstillende resultat i lyset af at der deltog mange
nybegyndere.
ii. Nye B- og A-dommerkurser
Der er planlagt et nyt B-dommerkursus til den 14. december 2002.
Der er planlagt et nyt A-dommerkursus som afvikles i januar måned.
iii. Afholdelse af dommerkurser i andre kredse?
På baggrund af en konkret henvendelse fra MVBK om afholdelse af
dommerkursus i en klub i denne kreds, blev det besluttet at det ikke
kan komme på tale. Muligvis har MVBK valgt at finansiere
licensforhøjelsen gennem højere deltagerafgifter og vi ønsker ikke at
undergrave dette tiltag. Kursister fra andre kredse vil kunne deltage
på kurserne i NVBK, hvis der er ledige pladser.
e. TRIM-MIX
i. Trim/mix i Katedralen den 10-11-02
Der afvikles trim/mix-stævne den 10-11-02 i Gistruphallen og ikke som
først annonceret i Katedralskolen.
Der har været voksende interesse for trim/mix med et par
henvendelser og der kan nok forventes flere deltagere til de
kommende arrangementer.
Jens Madsen vil forsøge at gøre lidt reklame for trim/mix-stævnerne i
lærerkredse.
f. Ungdom
i. Seedninger til elitetræf i SKF
Forretningsføreren sender seedningerne til SKF
2. Bekræftelse af dato for julefrokost
i. Julefrokosten afholdes som planlagt. Forretningsføreren undersøger
mulige steder.
3. Evt.
i. Marianne Nielsen foreslog bedre information om kantinefaciliteterne i
de enkelte haller på hjemmesiden. Opgaven gives videre til
hjemmesideredaktøren.
ii. Muligheden for selv at få fremstillet gule og røde kort undersøges.
iii. Den traditionelle stævnehjælp som udsendes til alle stævnerne vil
blive afskaffet og erstattet af en permanent lamineret stævnehjælp for
at spare arbejde og penge.
Palle Christensen

