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Referat af Bestyrelsesmøde i NVBK
Tirsdag den 26. august kl. 19.00
Til stede: Svend Pedersen, Henning Christensen, Marianne Nielsen og Jens Madsen
Referent: Palle Christensen

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Fastlæggelse af datoer og form for ungdomsstævner
a. Der tilbydes 4 ungdomsstævner før jul og fire efter. Puljeinddelingen ved de enkelte
stævner afhænger af antal tilmeldte hold. Der uddeles point efter skalaen 6-4-3-2-1 til
vinderne i de enkelte aldersgrupper. Det hold der ved afslutningen af sæsonen har opnået
flest point er kredsmester og har kvalificeret sig til DM. Stiller kun et hold op i en
aldersgruppe vil det give holde 6 point. Invitation udarbejdes og udsendes ultimo
september.
b. Der tilbydes 4 kidsstævner før jul og fire efter. Der kåres en vinder af de enkelte stævner
og der kåres ligeledes en kredsmester ved sæsonens afslutning. Hvorledes dette foregår er
endnu ikke afklaret. Invitation udarbejdes og udsendes ultimo september.
Fastlæggelse af datoer og form for trim/mix-stævner
a. Der afholdes 2 trimixstævner før og 2 efter jul. Desuden afholdes som sædvanlig det åbne
kredsmesterskab i Mixvolleyball den første søndag i 2004.
Revision af stævnehjælp og propositioner
a. Bødesatser for udeblivelse fra kampe og flyttegebyr bringes i et mere rimeligt forhold til
hinanden. Flyttegebyr 100 kr – Bøde for udeblivelse 200 kr. Desuden justeres årstal og
aldersgrupper. Endelig revideres afsnittet om ungdomsturneringen så den bringes i
overensstemmelse med den nye afviklingsform.
Ønske fra Ulla fra forbundet om et møde me d bestyrelsen om samarbejde mellem
kredse og forbund
a. Svend, Marianne og Palle deltager i fællesmødet i Vejle den 7. september. Overskrift
”Projekt Medlemsboom”.
Hvad gør vi med den ubesatte plads i bestyrelsen?
a. Et bestyrelsesmedlem efterlyses på hjemmesiden.
Dommerkurser
a. Der tilbydes et A- og 2 B-dommerkurser i løbet af efteråret. Datoer afventes fra Peter
Thorsø.
Økonomi
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a. Generelt ser økonomien god ud.
Eventuelt
a. Muligheden for at der oprettes en ADSL forbindelse i tilknytning til kredsens telefon blev
diskuteret. Konklusionen står ikke helt klar for referenten.
b. Svend deltager i SGF jubilæumsreception den 6. september.
c. Hjemmesiden udbygges så resultater fra og tilmelding til ungdomsstævnerne udgør en fast
del af siden.
d. Næste møde afholdes hos Jens Madsen den 30. september klokken 19.
Palle Christensen

