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Aalborg 5-4-2005
Referat af Bestyrelsesmøde
Tirsdag den 5.april 2005 klokken 19.30
Deltagere: Svend Pedersen, Jens Madsen,Morten Olsen, Marianne Nielsen og Henning Christensen
Referent: Palle Christensen

1. Mødet i Vejle
a. Svend informerede om mødet i Vejle hvor man diskuterede forbundets økonomi. Indtil
videre er det fremlagte materiale at betragte som arbejdspapirer – et endeligt forslag
forventes inden forbundets repræsentantskabsmøde.
2. Information til Klubberne
a. Det blev besluttet at opfordre klubberne til at møde op på NVBKs
repræsentantskabsmøde med henblik på en diskussion af arbejdsgruppens forslag. Denne
opfordring udsendes sammen med materialet til NVBKs repræsentantskabsmøde.
3. Turnering
a. Turneringen nærmer sig sin afslutning. Der kan specielt være problemer med at finde
oprykkere til DSD. Følgende procedure blev besluttet: De 3 bedst placerede hold som
ikke ligger til nedrykning rykker op – herefter får nedrykkerne fra DSD tilbudt pladsen.
Bestyrelsens tilkendegav desuden den holdning at nedrykkere ikke kan komme i
betragtning til oprykning.
b. Turneringsgebyret øges med 100 kr pr hold helårligt fra den kommende sæson.
4. Revision af beachpropositioner
a. SP reviderer beachpropositionerne og distribuerer dem pr mail til bestyrelsen.
5. Kidsvolleyball/UGP
a. Evalueringsmøde for ungdoms/kidsvolleyball. Der afholdes evalueringsmøde for
kidsvolleyball og UGP i Gistrup den 28. april klokken 19.30.
b. Deltagergebyret for såvel kidsvolleyball- som UGP-stævnerne hæves til 50 kr pr hold pr
stævne.
6. Repræsentantskabsmødet
a. Endelig dagsorden til repræsentantskabsmødet blev udformet. Udvalgte personer spørges
om de vil være dirigent idet den sædvanlige dirigent (Peter Thorsø) er forhindret. De
medlemmer fra bestyrelsen som er på valgt modtager genvalg.
7. Eventuelt
a. Årets klub blev udpeget – afgørelsen offentliggøres på repræsentantskabsmødet.
b. Hjemmesidens indretning blev diskuteret og der blev fremsat forslag til konkrete ændringer.
MO vil fremover stå for en del af arbejdet med hjemmesiden.
Venlig hilsen
Palle Christensen

