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Bestyrelsesmøde i NVBK
Tirsdag den 14. september kl. 19.00
Deltagere: Jens Madsen, Svend Pedersen, Marianne Nielsen, Morten Olsen og Henning Christensen
Referent: Palle Christensen

Referat
1.

Meddelelser
i.
Bestyrelsen blev informeret om ændringer i personalet hos DVBF
ii.
Svend fortalte om DVBFs TV-aftale med DK4.

2. Status for turnering
Der er i alt 61 seniorhold meldt til turneringen. Det er det samme antal som sidste år. Det så ellers en overgang ikke så
godt ud.
Det blev aftalt at præcisere i propositionerne at det er tilladt i S1 at benytte en 2.dommer som ikke er uddannet men at
man bør bestræbe sig på at anvende en uddannet dommer.
3. Fastlæggelse af turneringsform for S1D og S2H
Holdene i S2H spiller en gang alle mod alle i første turneringshalvdel frem til jul.
Holdene i S1D spiller en gang alle mod alle i første turneringshalvdel frem til jul.
Det blev i øvrigt besluttet at et hold fra Norge godt kan deltage i NVBKs UGP-stævne.
Desuden blev det besluttet i forbindelse med UGP-stævnerne at tilbyde ”teen-volley” som skal bygge bro mellem
kidsvolleyball og ungdomsvolleyball. Der spilles med 4 spillere og efter kidsvolleyballreglerne for level 4 eller højere.
Der gælder de samme alderskriterier som for drenge/piger.
4. Arrangement for kids - og ungdomsledere
NVBK har fået en henvendelse fra en norsk ungdomsleder som eventuelt var villig til at fortælle nordjyske
volleyballledere om hans erfaringer. Bestyrelsen besluttede i stedet at satse på at kontakte lokale kræfter med henblik
på et arrangement som sætter fokus på overgangen fra kids- til ungdomsvolleyball og som desuden handler om
træning i praksis. DVBF og Christian Risom kontaktes i den forbindelse.
5. Dommerkurser
Der afholdes et B-dommerkursus den 20. november i Katedralskolens Idrætshal. Det vil ikke være muligt at afholde et
A-dommerkursus før efter nytår.
6.

Eventuelt
i.

ii.

Angående hjemmesiden blev det besluttet fremover ikke at bringe annoncer fra klubberne i
nyhedsbrevet.
I stedet vil der blive oprettet en opslagstavle hvor den slags meddelelser kan anbringes.
Desuden vil der blive skabt mulighed for at klubberne selv kan oprette og vedligeholde
adresser/telefonnumre på kontaktpersoner for de enkelte hold.
Der vil desuden blive arbejdet på at offentliggøre en liste over de registrerede dommer i kredsen på
hjemmesiden.
Referater fra repræsentantskabsmødet vil fremover tilgå bestyrelsen før de sendes ud til klubberne.
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iii.

Næste møde afholdes 26. oktober klokken 19.00 hos Palle.
Palle Christensen

