Vaarst 4-4-2004

Bestyrelsesmøde i NVBK
Tirsdag den 30. marts kl. 19.30
Deltagere: Jens Madsen, Svend Pedersen, Marianne Nielsen og Henning Christensen
Referent: Palle Christensen

Referat
Turnering
a. Status – alle kampe er spillet på nær en.
NVBKs turnering er nu afsluttet og alle kampe på nær en afgjort.
b. Puljesammensætning 2004/2005.
Puljesammensætningen for sæsonen 2004/2005 blev fremlagt. Der var ingen
kommentarer.
c. Revision af propositionerne for indendørssæsonen 2004/2005.
På baggrund af et par episoder i løbet af sæsonen ændres ordlyden et par
steder i propositionerne.
Det er tilladt at spille med 5 spillere i laveste kredsrække.
Klubber som modtager en flytteanmodning skal foreslå 3 spilletidspunkter
senest 8 dage før det oprindeligt fastsatte spilletidspunkt. Der gælder samme
tidsfrist i alle seniorrækker. Den mere præcise ordlyd kan ses i de reviderede
propositioner.
Økonomi
a. Resultatet er et lille underskud
Årets resultat bliver et lille underskud på 1131,37 kr.
Det skyldes primært manglende indtægt fra ungdomshold, udgifter til
Kidsmedaljer og mindre indtægter fra dommerkurser.
I den kommende sæson vil der blive opkrævet et mindre deltagergebyr (50 kr
pr hold) ved såvel kids- som UGP-stævner.
Beachvolleyball
a. Ungdomsbeachstævne.
Et ungdomsbeachstævne søges afviklet på HIK’s baner den 6. juni. Invitation
udarbejdes ligesom stævnet søges optaget på DVBFs kalender.
b. Status for beachtilmeldingerne.
Beachtilmeldingen kan nu foretages online.
Der er pt. (4-4-4) 17 tilmeldte hold til beachturneringen hvilket er meget
tilfredsstillende.
Kidsvolleyball
a. Evalueringsmøde for kidsledere.
Der søges afholdt et evalueringsmøde for kidsledere den 15. april i LKB
Gistrups klubhus. NVBK vil være repræsenteret ved Jens Madsen og Palle
Christensen. På mødet diskuteres rammerne for næste års kidsstævner m.m.

Ungdomsgrandprix
De nordjyske mestre er kåret i alle rækker. Pokalerne som tidligere blev uddelt
til vinderne af A-rækkerne vil blive benyttet. Overrækning foregår ved
repræsentantskabsmødet.
Repræsentantskabsmøde
a. Vakante poster?
Forskellige personer kontaktes med henblik på at få den vakante post besat.
Eventuelt
a. Næste møde
Der afholdes ikke et egentligt bestyrelsesmøde før repræsentantskabsmødet
men bestyrelsen/forretningsføreren forsøger at komme ca. en halv time før
mødet.
Næste møde aftales efter repræsentantskabsmødet.
b. Medlemstal
I NVBK er medlemstallet stort set uændret. Der er en fremgang på 1 medlem.
Fordelingen af medlemmer er dog ændret idet der er en fremgang på 180
kidsvolleyballspillere. Det skal også bemærkes at der er 3 klubber som ikke er
talt med i denne opgørelse men som må forventes at være med i den næste.
c. Årets klub
Bestyrelse besluttede hvilken klub der er årets klub i NVBK.
Desuden valgte man at foreslå en nordjysk klub til årets ungdomsklub i DVBF.

Palle Christensen

