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Vaarst 09-08-2007

Referat af Bestyrelsesmøde
Torsdag den 9. august 2007 klokken 18.30
Deltagere: Svend Pedersen, Anders Chr. Nielsen, Morten Olsen, Marianne Nielsen og Henning Christensen
Referent: Palle Christensen

1. Revision af reglementer
Reglementet for Ungdoms Grand Prix turneringen 2007/2008 blev revideret.
Reglementet for Serie 2 Grand Prix turneringen blev revideret.
Propositionerne for Turneringen 2007/2008 blev revideret.
De væsentligste ændringer vedrører flytning af kampe samt en ændring af rækkernes navne.
Jyllandserierne omdøbes til Serie 1. Serie 1 Grand Prix omdøbes til Serie 2 Grand Prix.
Der henvises i øvrigt til den reviderede udgave af de forskellige reglementer.
2. Økonomi
Deltagergebyrerne for ungdomsrækkerne blev justeret. De nye priser fremgår af hjemmesiden
samt de pågældende reglementer.
3. Turnering
Turneringsplanerne er færdige og tilgængelige på NVBKs hjemmeside. Der vil stadigvæk
kunne forekomme rettelser.
Det blev besluttet fremover at anvende kredsens egne kampskemaer i de laveste rækker.
4. Ungdom
Næste års kidsevalueringsmøde blev fastsat til tirsdag den 15. April klokken 19.00 i Gistrup.
I forbindelse med Ungdoms Grand Prix stævnerne vil kredsen fremover tilbyde Teen 2 som et
supplement til de kampe som allerede afvikles.
I forbindelse med Kidsvolleyballstævnerne for level 3-5 vil kredsen fremover tilbyde Teen 1 for
de lidt ældre og uøvede spillere.
Nye principper for uddeling af medaljer blev vedtaget:
 I level 0 og 1 uddeles der fortsat guld-, sølv- og bronzemedaljer til nummer 1, 2 og 3 uanset
antallet af deltagende hold.
 I level 2-5 uddeles kun guldmedaljer hvis der er mellem 3 og 5 hold, guld og sølv hvis der er
mellem 6 og 8 hold og guld, sølv og bronze hvis der er 9 hold eller flere.
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5. Fremtidige bestyrelsesmøder samt repræsentantskabsmødet 2008
Bestyrelsesmøderne blev fastlagt frem til næste års repræsentantskabsmøde:
18. september klokken 19.00 hos Morten
30. oktober klokken 19.00
4. december klokken 19.00
15. januar klokken 19.00
26. februar klokken 19.00
1. april klokken 19.00
Repræsentantskabsmødet blev fastlagt til torsdag den 24. April 2008 klokken 19.00
6. Eventuelt
a. Anders besvarer henvendelse fra Peter Morell.
Venlig hilsen
Palle Christensen

