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Referat af Bestyrelsesmøde i NVBK
Tirsdag den 26. oktober kl. 19.00
Til stede: Svend Pedersen, Morten Olsen, Marianne Nielsen og Jens Madsen
Referent: Palle Christensen

1. Meddelelser:
i.
Formanden
i. Gave købt til Ernst Knudsen, forretningsfører for NVBK i anledning af jubilæum +
rund fødselsdag.
ii. JM efterlyste DVBF legitimationskort – der rettes henvendelse til DVBF.
ii.
Økonomi
i. Det ligner et nulresultat.
iii.
Turnering
i. Status for turnering
a. Ingen hold har frameldt sig turneringen, men Hornum IF har problemer i
JSD – en tilbagemelding fra Hornum afventes.
b. Alle hold på nær et enkelt i serie 1 Damer har været i kamp og der har
været ganske få aflysninger
c. Næste sæson kan der stille krav om brug af farvet kampbold. Det blev
diskuteret om der også skal stilles krav om et vist antal bolde til
opvarmning m.m. Svaret på det er indtil videre nej.
d. Der opleves en del sløseri i forbindelse med afvikling af kampe. Derfor
udsendes vedlagte opråb til klubberne. Der vil konsekvent blive uddelt
bøder for overtrædelser af reglerne omkring stævneledelse, udeblivelser og
flytning af kampe.
iv.
Dommer
i. Mange klubber har svært ved at opfylde kravet om A-dommer i DS og JS, og
ikke alle har sørget for at få dispensation. Bødepolitikken er, at der uddeles bød,e
hvis forholdet påtales af en af de implicerede parter.
ii. Det blev besluttet, at der arbejdes på, at det skal kunne ses på NVBKs
hjemmeside, hvem der har dispensation. Der arbejdes på at lægge dommerarkivet
ud på nettet.
iii. Det blev diskuteret, om man skulle overveje at ændre på dommerkravene, således
at der ikke stilles de samme dommerkrav i herre- og dame-rækkerne. Der skete
ikke nogen afklaring af diskussionen, men ændringer vil under alle omstændigheder
først kunne gælde fra næste sæson. Diskussionen genoptages senere – evt. på
kredsens repræsentantskabsmøde.
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v.

vi.

2. Evt.
i.
ii.
iii.

iv. Det udbudte B-dommerkursus forventes fyldt op og der er allerede indløbet en del
tilmeldinger.
v. Nye kurser søges afholdt i det nye år når Peter Thorsø får bedre tid. SP spørger
Flemming Starcke-Jensen om han eventuelt er interesseret.
TRIM-MIX
i. Det første stævne i Strandby blev afviklet med 3 hold. Det er et fremskridt i
forhold til sidste sæson.
Ungdom
i. Indtil videre ser det godt ud m.h.t. kidsvolleyball og UGP-stævnerne.
Tilmeldingstallene har ligget over tallene fra samme tidspunkt sidste år men under
tallene fra slutningen af sidste sæson.
Fremover vil det, når man søger på en klubs kampe på hjemmesiden, være sådan, at
dommeropgaverne kommer med i søgeresultatet.
SP efterlyste et layout af stævnehjælpen hvor den udskrives på liggende A4 og hvor
kampene sorteres mere hensigtsmæssigt.
Julefrokost (Næste møde) den 8. december klokken 18.00 på Duus Vinkælder

Med venlig hilsen
Palle

