Referat, Bestyrelsesmøde
Tirsdag den 4. December 2007
Deltagere: Svend Pedersen, Anders Chr Nielsen, Henning Christensen, Marianne Nielsen og Morten Olsen
Referent: Palle Christensen

1) Turnering
a) Hvad gør vi med S2D?
i) Løsningen er at U19 damer i resten af sæsonen spiller med S2D. Hjallerup, VK 74 og VK
Vesthimmerland vil formentlig kunne stille S2-hold efter nytår.
b) Uddeling af bøder for manglende indrapportering af resultater
i) Det indskærpes over for klubberne at resultaterne kun er registreret, når man har set
kvitteringsbilledet på skærmen.
c) Status
i) Alt i alt en tilfredsstillende halvsæson, med mange jævnbyrdige kampe.
ii) Der har været en del kampflytninger, men klubberne har været gode til at få afviklet de flyttede
kampe.
d) Kampe i pokalfestivalweekenden kan flyttes uden gebyr hvis man deltager i pokalfestivalen.
2) Kidsvolleyball
a) Status
i) Teen1 skal eksponeres tydeligere på hjemmesiden.
ii) På sig skal der være en tidsmæssig opdeling mellem level 3 og teen 1, ligesom tilfælde er
mellem kids 0-1 og kids 2.
3) Teenvolleyball
a) Hvad gør vi med Teen2?
i) Aftenarrangement i Gistrup forsøges fastsat i starten af det nye år i samarbejde med Torben
Sørensen og LKB Gistrup.
b) Status
c) Der tildeles point efter holdenes slutplaceringer ved stævnet i Spentrup/Havndal.
4) Dommerarbejdet
a) Nyt A-dommerkursus i Gistrup eller HIKs klubhus i januar.
b) B-dommerkursus afholdt i Aars med 19 deltagere hvoraf 14 bestod.
c) Kursus tilbudt i Nørager som blev aflyst p.g.a. manglende deltagere. Nyt forsøg gøres efter nytår.
d) Klubkursus for ungdomsdommere afholdes som et forsøg i Gistrup den 6. December.
5) Eventuelt
a) Invitation til NM i Mixvolleyball udsendes til klubber og deltagende hold fra sidste år.
b) Penge hensættes til Torbens løn, da beløbet først skal betales til forbundet ultimo juni.
c) 3000 kr overføres til TC Vest.
d) Pga. store problemer med NVBKs webhotel, som det ikke er lykkedes at afhjælpe, bliver
hjemmesiden flyttet til en ny udbyder.
e) Til næste sæson placeres forsøgsvis kampe lørdag fra klokken 10.
f) Næste møde: Tirsdag den 22. Januar 2008 hos Morten.
g) Derefter: Tirsdag den 4. Marts 2008.
h) Bowling m. spisning onsdag den 2. Januar klokken 18.00.

