Vaarst 1-6-2004

Bestyrelsesmøde i NVBK
Tirsdag den 1. juni kl. 19.00
Deltagere: Jens Madsen, Svend Pedersen, Marianne Nielsen, Morten Olsen og Henning Christensen
Referent: Palle Christensen

Referat
1. Beachturnering – Status
Kasper fra Steffen og Kasper i EH får lov til at udskifte Steffen p.g.a. skade. Hvis ikke det kan
lade sig gøre slettes holdets resultater.
Der afholdes slutspil i eliterækkerne på Ny Kærvej den 16-6-05.
Der afholdes slutspil i mesterrækkerne samt bredderækken herrer den 19-6-05 på Ny Kærvej
eller i Gistrup.
Der er pr. 1. juni et efterslæb på ca. 30 % af de kampe som skulle have været afviklet.
Alt i alt ser det OK ud.
2. Ungdomsbeachstævne
Der er tilmeldinger nok til at der kan spilles om DVBF GP-point i U19H, U17H og U17D.
Der spilles i alle rækker alle mod alle. I U17-rækken for damer indgår også det U19-hold der er
tilmeldt. Holdets resultater tæller dog ikke med ved tildelingen af GP-point.
Hver række spiller på en bane. Der sendes en mail til Nordjyskes meddeler om arrangementet.
3. Turnering/Propositioner
Det blev påpeget at propositionerne naturligvis skal følges når det drejer sig om turneringen.
Det bør fremover påpeges at den kredsinddeling som udsendes til klubberne i forbindelse med
repræsentantskabsmødet er foreløbig. En endelig kredsinddeling bør udsendes når fristen for at
udtrække hold er overskredet.
Der blev p.g.a. uklarheder foretaget småjusteringer af propositionerne.
M.h.t. KVIK, Simested som har trukket sit hold i S1H efter den fastsatte skæringsdato blev det
besluttet at de alligevel skal betale den udsendte regning.
4. Repræsentantskabsmøderne
Fra DVBFs repræsentantskabsmøde blev det fremhævet at VK Vendsyssel blev kåret til årets
ungdomsklub i dansk volleyball. Derudover refererede SP i korte træk hvad der skete på mødet.
Fra NVBKs repræsentantskabsmøde blev ønsket fra klubberne om mere fokus på
Talent/Ungdomsudvikling diskuteret. Det blev besluttet at man vil forsøge at afholde et
inspirationsmøde for ungdomsledere i NVBK til efteråret. Et af indslagene kunne være at man
inviterede en kapacitet til at fortælle om ungdomstræning. Forskellige emner blev bragt på bane.
5. Opgavefordeling i bestyrelsen
Man besluttede følgende fordeling af ansvarsområderne
Turnering:
Beachvolleyball:
Mixvolleyball:
Dommerområdet:

Marianne Nielsen
Svend Pedersen
Svend Pedersen
Morten Olsen

Ungdom:
Økonomi:

Jens Madsen og Henning Christensen
Jens Madsen og Henning Christensen

6. Status på strid om indbetaling af licens med DVBF
SP informerede om den aktuelle status på striden om indbetaling af licens med DVBF og den
bøde som NVBK (og alle øvrige kredse) efterfølgende er blevet tildelt. Vi har modtaget
forskellige positive tilkendegivelser i forhold til vores sag, men der er endnu ikke sket en
endelig afklaring.
7. Eventuelt
Næste møde afholdes i august hos Morten.
Palle Christensen

