Referat af Bestyrelsesmøde, den 9. September kl. 19 i HIKs klublokaler
Deltagere: Svend Pedersen, Morten Olsen, Marianne Nielsen, Henning Christensen, Anders Chr. Nielsen
Referent: Palle Christensen

1. Henvendelse fra Gistrup om Dispensation
1. LKB Gistrup opfordres til at søge dispensation hos DVBF. En dispensation fra DVBF vil gælde
både i NVBKs turnering og til DM. Hvis dispensation ikke opnås hos DVBF er de velkomne til
at vende tilbage.
2. Henvendelser vedrørende turneringsform i DSD
1. Bestyrelsen besluttede allerede fra sæsonen 2009/2010 at reducere danmarksserierne til 9
hold. Dette sker for at sikre en mere smidig afvikling af turneringen samt for at styrke de
underliggende rækker.
3. Kidslicens
1. Kidslicens er på 30 kr. pr spiller og er ikke obligatorisk.
4. Ansættelse af Torben
1. Følgende fokuspunkter blev aftalt: Overgang fra kids- til teenvolleyball, Udvikling af Teen2,
Uddannelse i form af spotkurser.
5. Mødeplan for året
1. Der er fastsat bestyrelsesmøder til følgende datoer
1. Torsdag den 30. Oktober 2008: Kontakt til klubberne med henblik på afdækning af
deres behov for kursus og hjælp
2. Torsdag den 4. December 2008: Teenvolleyball
3. Torsdag den 22. Januar 2009: Trim/Mix
4. Torsdag den 5. Marts 2009: Uddannelse – Torben. Klubbernes behov
5. Torsdag den 16. April 2009: Forberedelse af repræsentantskabsmødet
6. Torsdag den 23. April 2009 afholdes NVBKs Repræsentantskabsmøde.
7. Propositioner for 2008/2009 m.m.
1. Danmarksserierne reduceres til 9 hold allerede med virkning fra sæsonen 2009/2010. De
nødvendige ændringer indføres i propositionerne.
2. De nye takster for licens/turneringsgebyr indføres i propositionerne ligesom
medlemsafgiften fjernes.
8. UGP Reglement
1. Teen 4 indføjes i overskriften.
2. Reglerne for opnåede placering ved det enkelte stævne indføres.
3. De bestemmelser som vedrører U19 fjernes fra reglementet.
4. En passus om muligheden for at søge dispensation til nedrykning af spillere til en lavere
aldersgruppe indføjes, hvor det præciseres, at kun dispensationer givet af DVBF er gyldige
til DM-stævnerne.
9. Serie 2 GP Reglementet
1. Priser for U19-hold indføjes i reglerne.
2. Det indføjes at U19-hold ikke kan kvalificere sig til oprykning.
3. Det indføjes hvilke kriterier der gælder for hvem der bliver U19-kredsmestre: U19-holdene
tildeles point på lige fod med seniorholdene. De U19 hold, der har opnået flest point ved
sæsonens afslutning, er kredsmestre for henholdsvis piger og drenge.
10. Evaluering af beachturneringen
1. Ingen væsentlige kommentarer til afviklingen af beachturneringen.
11. Eventuelt
1. Hjemmesiden: Det blev aftalt at tilpasse menusystemet på hjemmesiden så de korrekte
benævnelser anvendes, dvs. Teen 1, Teen2 og Teen 4.
Venlig hilsen
Palle Christensen

