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Referat af Bestyrelsesmøde i NVBK
Onsdag den 3. december kl. 18.00
Til stede: Svend Pedersen, Marianne Nielsen og Jens Madsen
Afbud: Henning Christensen
Referent: Palle Christensen
0. Meddelelser
1. Referat fra møde i Odense
Svend refererede fra møde i Odense: I Midtjysk Volleyballkreds samt Fyns Volleyball Kreds mangler der
kræfter til at varetage det administrative og politiske arbejde. Forskellige løsninger blev diskuteret.
Opgaver kunne efter ønske overgå til forbundskontoret i Brøndby eller eventuelt kunne andre kredse
hjælpe til.
2. Ny hjemmeside - nu med billeder!
NVBKs hjemmeside er nu opdateret. Der vil gå nogen tid før alle faciliteter er reetableret, men
opdateringen var nødvendig p.g.a. et behov for at informere bedre om Kidsvolleyball og
Ungdomsvolleyball.
1. Kidsturnering - evaluering
2 stævner henholdsvis 9 og 17 deltagende hold.
Det blev besluttet fortsat at uddele medaljer til kidsstævnerne idet børnene er meget glade for dem.
Antallet af deltagende hold er stigende. Billeder og resultater kan nu ses på hjemmesiden.
2. UngdomsGP - evaluering
2 stævner henholdsvis 9 og 12 deltagende hold.
Meget tyder på at det er den rigtige turneringsform idet der indtil videre ikke har være udeblivelser.
Desuden er mange af kampene meget jævnbyrdige.
3. Seniorturneringen
1.Holdudtrækning siden sæsonstart : HBI i JSD (De vender måske tilbage).
Desuden fortsætter Dronninglund IF ikke i S2h efter jul.
4. Dommerkurser
Peter er belastet meget af dommerkurser. Nye kurser forsøges afholdt primo 2004.
Flemming Starcke-Jensen har indvilliget i at tage en tørn hvis det er nødvendigt.
5. Økonomi
Alt peger i retning af et nulresultat - måske et lille underskud.
Der er måske grund til bekymring for næste år p.g.a. færre seniorhold samt gratis deltagelse i
ungdomsstævnerne. Vi afventer og ser hvordan det går.
6. Eventuelt
Ingen bemærkninger
Venlig hilsen
Palle Christensen

