Mødet blev hold hos MacY i Frederiks.

Kjeld Bitsch bød velkommen til huset.
Lone bød velkommen til repmødet.

Deltagerliste - i alt 24 med stemmeret og 1 uden stemmeret

MJVB
Repræsentantskabsmøde
tirsdag d. 27. april 2010
Kl. 19.00

Thomas Lauridsen, Silkeborg KFUM
Anne Nørby, Silkeborg KFUM
Steen Jørgensen, TU S3 syd/Herning KFUM
Anne Mette Pedersen, Herning KFUM
Preben Dahlgaard, Bestyrelsen/Bedsted KFUM
Bjarne Søndergaard, TU/Bedsted KFUM
Kjled Bitsch, SKF KFUM
Allan Christensen, Bestyrelsen/IF Lyseng
Jørgen Donslund, Ikast KFUM/sekretær
Keld Vestergaard, Hjerm FIF
Henrik Dalsgaard, SKF KFUM
Jørn Madsen, TU/Holstebro KFUM
Søren Ørnsholt, Randers VK
Lone Godballe, Formand
Niels Østergaard, ASV
Erik Vestergaard, Lemvig GF
Henrik Husted, Lemvig GF
Brian Pedersen, Skive FVK
Iver bergholt, Skive FVK
Anders Kure, Skjern KFUM
Tonny Kristensen, Best og Skjern KFUM
Peter Harslov, Ilskov IF
Inge Nowack, Tjørring IF
Peter Nowack, Tjørring IF
Uden stemmeret:
Henriette Sørensen, Silkeborg KFUM

1. Valg af dirigent
Bjarne Søndergaard valgt.
Bjarne gjorde opmærksom på, at der er en ændring i dagsordenen, mht. hvem der er på valg til bestyrelsen.
2. Formandens beretning v. Lone G
Lone uddybede den skrevne beretning og påpegede først at det er et problem af vi har et fald i medlemstal - især vedr. kids er det bekymrende.
Et nyt projekt fra DVBFs bredde- og udviklingssektor: Der bliver taget kontakt til klubber om at lave
miniturneringer med lokale efterskoler.
Økonomi: Hvad skal vi bruge vores efterhånden solide kapital til?
Lone fortalte om DVBFs arbejde - især vedr. økonomi.
Licensen er et tema i den sammenhæng. Kun 40 % af DVBFs medlemmer betaler licens.
Licensen stiger med 20 %. Det er allerede vedtaget ved et ekstraordinært repmøde i DVBF i januar.
Den dyreste personlige licens er næste år 202 kr for en divisionsspiller.
Efterskolefrafald. Skolekidsstævner - alle opfordres til at lave disse stævner. Camp-værter søges også.
Tillykke til alle oprykkerne og tak for det kanon-arbejde, der laves i klubberne.
Debat:
Iver: I Skive er der skolestævner for 4.-5. klasser på tværs af skolerne. Det giver medlemmer. Især
fordi nogle af lærerne også er trænere i klubben.
Kidsstævner: Der skal ikke være stævner i vestrækken to forskellige steder samme dag.
Formandens beretning vedtaget uden indvendinger.

3. Udvalg
TU v. Preben:
Der er to rettelser til stillingen. Det er Lysengs damer, der rykker op fra DSD til 2. div. i stedet for
1900. I stillingen i repmødematerialet ligger Ry på sidstepladsen i JSD, men i virkeligeheden er det
Spentrup, der har spillet den plads. Ry trak sig og blev erstattet af Spentrup før sæsonen.
De nye rækker er næsten på plads.
Der var nogle afbud i sidste spillerunde, som ikke er rimelige.
Sørg for at dommerne husker at skrive under på kampskemaet.
Det er to forhold, der udløser bøder og som man bør undgå.
I øvrigt har vort hjemmedommersystem igen fungeret fremragende.
Hjerm v. Keld V spørger vedr. oprykning fra S1: Kan vi få lov at spille trekantstævner i JS?
Preben: Hvis tre hold vil lave et trekantstævne er det ikke noget problem. Desuden er Århusklubberne
flinke til at koordinere deres hjemmekampe så de laver dobbeltkampe for hold fra det vilde West.
Mix: Der er en pæn stigning i antallet af +60-spillere. og nu lancerer vi snart +70!
Ungdom: Hvad skal der tilbydes af ungdomsrækker?
JD: Skal vi fortsætte med GP i hele sæsonen? JD forklarede SVBKs turneringsform og spurgte, om det
er noget vi skal lægge os op ad?
Anders, kunne godt se en ide i det mht. udviklingen af de bedste spillere.
Lone kunne se et problem for bredden ved at skifte turneringsform.
Peter Harslov: Dilemma med Teen 2 contra Kids level 4.
Udvalgsberetningerne vedtaget.
4. Regnskab v. Erik Vestergaard
Overskud på knap 75.000
Egenkapitalen er nu oppe på godt 334.000 kr.
Debat:
Jørn: Kan vi sænke priserne nogen steder.
JD foreslår at sænke den mest muligt i Serie 1.
Bjarne: Kunne vi støtte nye tiltag?
Søren: Licensen er problematisk. Især for dem, der starter senere i sæsonen.
Anne: I Silkeborg betaler kids licens over kontingentet.
Enighed om at det bør gøres lettere at betale licens for et hold eller en klub. Jørn Madsen pointerer dog,
at han kan finde ud af det, så hvor svært kan det være?
JM synes trygt vi kan overlade til bestyrelsen at sætte nogle priser ned til gavn for volleyspillets udvikling
i kredsen.

5. Ingen indkomne forslag.

6. Valg
Bestyrelsesvalg:
Der har været lidt rod i rækkefølgen af valg. Repmødet besluttede at det er Lone Godballe og Allan
Christensen, der er på valg i år.. De øvrige i bestyrelsen, Preben Dahlgaard og Tonny Kristensen er på
valg i 2011.
Formand Lone Godballe. Genvalgt.
Bestyrelsesmedlem Allan Christensen. Genvalgt
Alle udvalgsmedlemmer genvalgt:
TU: Jørn Madsen, Bjarne Søndergaard, Steen Jørgensen(Mix syd), Iver Bergholt(mix nord)
UU: Allan Christensen
BU: Niels Dahlgaard
DU: Vakant
Revisorer genvalgt:
Arvid Lisbjerg og Lissi Bundgård.
Suppleant: Niels Ole Ørgaard.
7. Næste års repmøde.
Holdes i Frederiks sidste tirsdag i april 2011.
Pause. Mødet suspenderet.
Mad, drikke, kaffe og småkager.
Samt smagsprøver fra MacY.
Herefter overrakte Lone JUBI-prisen.
Modtageren var Skjern Kristne Friskole,
en skole, der „leverer“ næsten hele den
blomstrende ungdomsafdeling i
Skjern KFUM. Anders Kure modtog
prisen på vegne af Friskolen.

8. Eventuelt
Peter Nowack: Tjørring har arrangeret en landskamp med 500 tilskuere i Sportscenter Herning sidste
sommer.
Det var et stort stykke arbejde, men det var sjovt, en god oplevelse, gav god omtale og gav tilmed et
lille overskud.
Anders: Nestea beachtour spilles i Vejers 7.-8. august.
JD: Ikast Cup ungdom 17.-19. september.
Henrik D: 28-30. januar er der Elitetræf i Frederiks.
JD: De klubber, der ikke har dommere på listen på hjemmesiden, bedes indsende en liste.
Keld ville til gengæld ikke sige, at der er mixstævne i Hjerm første weekend i januar, for der er så
mange hold med, at der ikke rigtig er plads...
Dirigenten takkede for god ro og orden og hævede mødet.
Lone gjorde opmærksom på volleyforbundets repmøde 6/6 i Fredericia og takkede dirigenten for en
god indsats.
Herefter tog Kjeld Bitsch over og fortalte om MacY
ref. jd

