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Referat af Bestyrelsesmøde i NVBK
Torsdag den 27. marts kl. 19.00
Til stede: Svend Pedersen. Finn Andreasen, Marianne Nielsen og Jens Madsen
Afbud: Henning Christensen
Referent: Palle Christensen
1. Meddelelser:
i.
Formanden
i. Ingen bemærkninger
ii.
Økonomi
i. Regnskab fremlægges
Resultat 26174,06 kr – heraf udeståender 6580 kr hvoraf nogle er blevet
betalt efter regnskabets afslutning.
iii.
Turnering
i.
Status for turnering
a. Rækkesammensætning 2003/2004
Rækkesammensætningen blev forelagt bestyrelsen. En del hold
har frabedt sig oprykning.
b. Deltagelse i DM for ungdomshold.
Til DM for ungdom er indstillet følgende:
HJ: Ingen
DJ: HUI/Havndal
DR: GVL Løkken PI: HIK Aalborg
c. Hvorledes fyldes rækkerne op?
Rækkerne vil i tilfælde af afmeldinger udtrækninger formentlig
ikke kunne fyldes op ved at rykke højst placerede
oprykningsberettige hold op. Bestyrelsen vil i så fald afgøre hvem
der skal have tilbuddet.
d. Henvendelse angående kamp i DSH.
I forbindelse med kampen i DSH mellem AAGF og KVIK har
kredsen modtaget et brev om uregelmæssigheder hvad angår de
benyttede spillere. Det blev besluttet at rette henvendelse til
KVIK og udbede sig om en forklaring.
ii.
Praksis omkring anmodning om fritagelse for oprykning.
a. Den meget uheldige situation hvor 9 hold i DSD har bedt sig
fritaget for oprykning har givet anledning til at praksis i
forbindelse med fritagelse for oprykning vil blive diskuteret i
forbindelse med revision af propositionerne.
iii.
Ændring af bødesatser i propositionerne
a. I propositionerne er bødesatsen for udeblivelse med afbud mindre
end bødesatsen for at flytte kampen. Dette uheldige forhold vil
blive taget op i forbindelse med revision af propositionerne.
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iv.

v.

vi.

vii.

Dommer
i.
Status for Dommerkursus den 26. februar
6 Har bestået den teoretiske prøve. De vil først kunne gennemføre
den praktiske prøve ved starten af næste sæson, idet det har vist sig
praktisk umuligt at afvikle de praktiske prøver i forbindelse med Jubii
Cup.
TRIM-MIX
i. Stævnet i Svenstrup den 15. marts blev aflyst pga. manglende
tilmeldinger
Ungdom
i.
Bør næste sæsons ungdomsrækker afvikles som grandprixturnering?
Det blev besluttet at afvikle næste sæsons ungdomsturnering som
grandprixstævner med ca. 3 stævner før og 3 stævner efter jul.
ii.
Kidsvolleyball – hvad gør vi til næste år?
Kidsvolleyball afvikles også i den kommende sæson ved stævner 3-4
stævner før og 3-4 stævner efter jul.
Beach
i.
Invitation vedlagt – Diskussion af propositioner
Invitationen blev godkendt og den første tilmelding var i øvrigt
allerede indløbet. FA medbragte en revideret udgave af
propositionerne som PC renskriver og lægger ud på hjemmesiden.

2. Strukturdebat
i.
SP’s korte skrivelse om strukturdebatten sendes til klubberne. Desuden
diskuteres emnet på kredsens repræsentantskabsmøde.
3. NVBK’s Repræsentantskabsmøde
i.
Udformning af endelig dagsorden + materiale til udsendelse
Dagsorden for repræsentantskabsmødet blev udarbejdet. FA meddelte at kan
ikke modtager genvalg. Suppleanterne Tom Kristensen og Anders Chr. Nielsen
spørges.
4. Evt.
i.
Årets klub
Bestyrelsen valgt LKB Gistrup som årets klub pga. stor medlemsfremgang,
oprykning for begge 1. hold og et solidt ungdomsarbejde.
Med venlig hilsen
Palle

