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Aalborg 25-10-2005

Referat af Bestyrelsesmøde
Tirsdag den 11. oktober 2005 klokken 19.00
Deltagere: Svend Pedersen, Jens Madsen,Morten Olsen og Marianne Nielsen
Afbud: Henning Christensen
Referent: Palle Christensen

1. Turnering
a. Status på turneringsstart
De fleste hold har nu været i kamp og det samlede antal hold er endt på 56 hold mod 59
hold sidste år. Selv om efterårsferien er søgt friholdt for kampe har der allerede været en
del flytninger.
b. Principper for turneringsplanlægning og stævneplanlægning
Principperne for turneringsplanlægning og stævneplanlægning nedskrives på papir.
c. Information ved aflysninger
Ved aflysninger/flytninger skal arrangørklubben fremover altid informeres pr mail.
d. Dispensation
Lea Krog Nymand tildeles dispensation til at spille ungdomsvolleyball for HUI Havndal
og seniorvolleyball for VKH 88, Hadsund.
e. Stævnehjælp
På stævnehjælpen tilføjes nethøjderne for ungdom, ligesom der foretages enkelte andre
rettelser.
2. TC-Vest
Selv om bestyrelsen har en positiv holdning til TC-Vest er der desværre ikke økonomisk
mulighed for at skyde 10000 kr i projektet. Derimod vil NVBK kunne støtte med tilskud til
træneres/deltageres kørsel, administration m.m.
3. Sponsorjagt
Marianne undersøger hvad man har gjort i Nordre for at finde sponsorer. Palle undersøger hvad
man gør i LKB Gistrup. Bestyrelsen overvejer hvad man skal tilbyde eventuelle sponsorer og
hvem man skal rette henvendelse til og hvordan.
4. Evaluering af beachturneringen
Formatet for næste års beachturnering overvejes og diskuteres på et kommende møde: Måske
skal principperne for inddelingen i rækker ændres, måske skal der være flere rækker?
Der arbejdes på at udvikle en ranglisteturnering som afvikles efter den faste turnering og som
skal være selvkørende via hjemmesiden.
5. Dommerkurser/Regelkursus
Der udbydes et A- og et B-dommerkursus når der er fundet egnede datoer/steder.
Morten foreslog at der også arbejdet på at tilbyde et regelkursus fortrinsvis rettet mod
ungdomsspillere men også f.eks. som genopfriskning. Kurset skal kunne afvikle på en klubaften
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eller lignende. Der arbejdes videre med idéen – i første omgang diskuteres den med Peter Thorsø.
Desuden undersøger Palle om noget tilsvarende findes i andre kredse.
6. Eventuelt
a. Orientering om ny hjemmeside
Morten informerede om den nye hjemmeside som nu er taget i brug og som på sigt vil
give bedre og flere muligheder for NVBK og klubberne.
Hjemmesiden vil fremover være det væsentligste kommunikationsmiddel mellem kreds og
klubber.
b. Godkendelse af referat
Godkendelse af referat vil fremover rutinemæssigt være første punkt på dagsordenen.
c. Næste møde
Onsdag den 7. december eller Torsdag den 8. december klokken 18.00.
Venlig hilsen
Palle

