Vaarst 12-02-04
Referat af Bestyrelsesmøde i NVBK
Torsdag den 12. februar kl. 19.00
Til stede: Svend Pedersen, Henning Christensen, Jens Madsen og Marianne Nielsen
Referent: Palle Christensen

1. Turnering
a. Rundeplan 2004/2005
i. Den fremlagte rundeplan blev godkendt. Det tilstræbes at så få kampe
som muligt ligger i den weekend som er fælles for uge 7 og 8. Det
tilstræbes desuden at kids- og ungdomsstævnerne ikke ligger på
samme dag.
b. Dommerpligter i DS – problemer med SGF/Shima.
i. ”Det 10ende hold”-ordningen fortsætter – vilkårene nedfældes på
papir.
c. Flytning af kampe.
i. Der har været mange kampflytninger på det seneste. Også er par
eksempler på flytninger hvor kredsens kontor ikke har været
informeret. Før næste sæson sende et brev til klubberne om regler og
procedurer for flytning af kampe.
d. Protestsagen i S1H
i. Bestyrelsen foretager sig ikke yderligere i sagen.
e. Op- og nedrykning
i. Der kan sandsynligvis findes oprykkere fra såvel DSH som DSD. Det
er ikke sikkert der kan findes deltagere til kvalstævnerne. Proceduren
fortsætter i forbindelse med oprykning til 2. div.
f. Procedure ved holdudtrækning.
i. Information om ændring af dommerpligter i forbindelse med
holdudtrækninger skal forbedres. Fremover udskiftes det udtrukne
holds navn med ”Stævneleder” hvorefter påsætningen kan finjusteres
af turneringsledelsen.
2. Økonomi
a. Regnskab 2003/2004
i. Hvis dommerpenge til sæsonens resterende kampe udbetales inden
regnskabsårets afslutning vil der blive et underskud i størrelsesorden
10.000 kr. Det skyldes bl.a. manglende indtægter fra dommerkurser,
manglende indtægter fra ungdomshold, underfinansiering af licens til
DVBF og udgifter til medaljer til kidsvolleyball. Fra næste sæson vil
det blive nødvendigt at opkræve deltagergebyr for såvel
kidsstævnerne som UGP.
3. Beachvolleyball
a. Propositioner 2004
i. Propositionerne udarbejdes med udgangspunkt i dem fra sidste år
b. Invitation 2004
i. Invitation udarbejdes efter samme koncept som sidste år
c. Præmier
i. Der skal være tryk på trøjerne i år
4. Kidsvolleyball
a. Status/Evaluering

i. Bortset fra det stævnet i Havndal er alle blev afviklet med fra 9
deltagende hold og op til 23 deltagende hold.
ii. Ved det sidste stævne uddeles et evalueringsskema hvor de
deltagende ledere kan komme med forslag til forbedringer og
kommentarer til den måde stævnerne kører på.
5. Ungdoms GP
a. Status/Evaluering
i. Det første stævne i efterårsferien blev aflyst. Ellers har der været fra 8
til 12 deltagende hold og der er spænding i flere af rækkerne.
ii. Ved det sidste stævne uddeles et evalueringsskema hvor de
deltagende ledere kan komme med forslag til forbedringer og
kommentarer til den måde stævnerne kører på.
6. Dommer
i. Vi er trængt på dommerinstruktørområdet. Peter Thorsø kæmper med
bedømmelse af kandidaterne fra efterårets A-dommerkursus.
Fremover vil det fremgå af tilmeldingen at bedømmelsen kan strække
sig over hele sæsonen.
7. Trim/MIX
a. 22 hold til NM i Trim/Mix
b. Separat invitation til stævnerne til trim-hold
i. Der udsende fremover separat invitation til trim/mix-stævnerne pr mail
til NVBKs klubber og trim/mix-kontakter
8. Repræsentantskabsmøde
a. Fastlæggelse af tidspunkt og sted samt dagsorden
i. HIKs klublokaler – Torsdag den 22-4-04 klokken 19.00
9. Diverse
a. Forretningsgange i bestyrelses/kontor
i. Kontoret vil fremover henvende sig til de personer fra bestyrelsen,
som har ansvaret for de forskellige områder, og kun inddrage
formanden når det er strengt nødvendigt.
10. Eventuelt
a. Næste møde: Tirsdag den 30. marts, hos Jens. Beretninger medbringes
b. Hjemmesiden: Sorteringsrækkefølgen af kampe på hjemmesiden ændres så
der sorteres efter bane, tidspunkt og række.
c. Stævnehjælpen: Ændres så det fremgår hvem der skal dømme. Desuden
ændres sorteringskriterierne.

Med venlig hilsen
Palle

