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Referat af Bestyrelsesmøde i NVBK
Onsdag den 2. marts kl. 19.00
Til stede: Svend Pedersen, Morten Olsen, Marianne Nielsen, Henning Christensen og Jens Madsen
Referent: Palle Christensen
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Meddelelser
a. Fyn-mødet
i. NVBK tilbydes at tilslutte sig en fælles tilmeldingsportal til kidsvolleyball. Prisen herfor vil
være 50 kr pr hold pr stævne. Indtægten herfra vil være målrettet til udvikling af
kidsvolleyball. Sagen vil blive diskuteret på et møde for kidsledere i NVBK samt eventuelt på
repræsentantskabsmødet før der tages endelig stilling.
ii. Der er desuden fra DVBF et ønske om at etablere en fælles økonomi mellem kredsene bl.a.
fordi nogle kredse har formuer af uoplyst størrelse.
iii. På mødet gav de enkelte kredse en redegørelse for deres situation og aktiviteter. Sydjysk
Volleyball Kreds har overdraget al administration til DVBF. I Midtjysk Volleyball Kreds har
DVBF overtaget enkelte opgaver. I de øvrige kredse har man egen administration.
iv. DVBFs økonomiske situation ser desværre ikke for god ud pga. Team Danmarks ændrede
politik for tildeling af støtte til elitearbejdet. Det er uklart hvad der kan gøres.
v. DBVF påtænker at søsætte et Seniorvolleyballprojekt – nærmere følger. Det er tanken at hver
kreds skal betale 10000 kr til projektet.
vi. DIF-tilskud vil fra 2007 blive tildelt efter nye principper.
b. Medlemsregistrering
i. NVBK står til en massiv medlemsfremgang på 174 medlemmer men tallet er nok ikke helt
retvisende idet basisklubberne er talt med. Det reelle tal er nok ca. 100 medlemmer i fremgang.
Enkelte klubber mangler stadigvæk at indberette deres medlemstal.
Turnering
a. Aflyste kampe på grund af snestormen
i. De aflyste kampe fra den 13. februar pga. snestormen er nu mere eller mindre fastlagte og det
er lykkedes at placere en del af kampene i weekends.
b. Oprykning. Det ser lige pt. ud til at der bliver ekstraordinær nedrykning i DSH og normal nedrykning i
DSD. En del klubber har meddelt at de ikke ønsker at rykke op. Det er ikke helt afklaret hvem der faktisk
rykker op fra danmarksserierne. Der bliver formentlig 3 oprykkere fra JSD.
c. Det blev diskuteret om hold der faktisk var placeret til nedrykning kunne indstilles til oprykning.
Holdningen var at man godt kunne forestille sig det – det ville i så fald være holdets eget problem hvis
det betød sportslige øretæver.
Dommerkurser
a. Kredsen har afholdt henholdsvis et b- og et a-dommerkursus i februar måned med rimelig tilslutning. På
b-dommerkurserne er gennemførselsprocenterne dog ikke helt tilfredsstillende hvilket skyldes
manglende erfaring og eventuelt manglende forberedelse hos kursisterne.
b. Dommerkrav i kredsens rækker. I forbindelse med den årlige revision af propositionerne for kredsens
rækker tages dommerkravene op til diskussion.
Kidsvolleyball
a. Allerede nu overstiger antallet af deltagende hold (184) i vores kidsstævner klart det totale antal hold
fra sidste sæson (142 hold) og det selv om det sidste stævne endnu ikke er afviklet.
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Da kidsspillerne udgør en stadig større del af vores medlemsskare, som vi skal svare medlemsafgift for
(25 kr. pr medlem) til DVBF er det nødvendig at hæve betalingen for deltagelse i
kidsvolleyballstævnerne til 50 kr. pr hold pr stævne gældende fra næste sæson.

Ungdom
a. Allerede nu overstiger antallet af deltagende hold (75 hold) i vores UGP-stævner klart det totale antal
hold fra sidste sæson (66 hold) og det selv om de sidste to stævner endnu ikke er afviklet. Hold fra
MVBK har deltaget i stævnet i Havndal.
b. Deltagerbetalingen hæves til 50 kr. pr hold pr stævne gældende fra næste sæson.
c. Louise Kjærsgaard har rettet henvendelse til kredsens bestyrelse angående talentarbejde. Det er
bestyrelsens holdning at kredsen vil støtte et sådan initiativ med administrativ bistand fra kredsens
kontor i form af udsendelse af materiale m.m. Der vil ikke være mulighed for at lønne talentrænerne. Der
sendes et svar til Louise.
Beachvolleyball
a. Propositionerne revideres på næste bestyrelsesmøde.
b. Der spilles i den kommende sæson med 2 spillere på banen i samtlige rækker. I bredderækkerne vil der
dog være mulighed for helt fri udskiftning således at tre spillere kan deltage i samme kamp.
Udskiftningen foregår efter samme retningslinier som gælder for liberospilleren i indendørs volleyball.
Der tilbydes endvidere en mix-række (dame+herrespiller/voksen+barn (under 16 år))
Økonomi
a. Der forventes et lille underskud i regnskabsåret 2004/2005.
Repræsentantskabsmødet
a. NVBKs ordinære repræsentantskabsmøde afholdes Onsdag den 20 april kl 19.00 i HIKs klublokaler ,
Hobrovejen skole, Ny Kærvej
Evt.
a. Næste bestyrelsesmøde afholdes den 5. april hos Jens.

