MJVBs repmøde 24. april 2012
Deltagere:
Steen Jørgensen, Mix syd, Anders Kure, Skjern KFUM, Tonny Kristensen, Best+ Tjørring, Kristian Hjørnholm,
Hjerm, Jørn Madsen, TU og Holstebro KFUM, Bjarne Søndergaard, TU og Bedsted KFUM, Dorte Pinholt,
Bedsted KFUM, Birthe Busch Nielsen,
Funder GF, Joan Meldgaard, Funder GF,
Bjarke Sørensen, Hjerm FIF, Keld
Vestergaard, UU og Hjerm FIF, Steffen
Vestergaard, Skovbakken og Aarhus Volley,
Marianne Nielsen, Skovbakken, Kirsten
Bruhn, Herning KFUM, Annemette
Clemmensen, Herning KFUM, Allan
Christensen, UU og IF Lyseng, Preben
Dahlgaard, Bestyrelsen og Bedsted KFUM,
Iver Bergholt, Skive FVK og Mix Nord, Claus
Ørnsholt, Hornsyld IF, Ivan Madsen,
Hornsyld IF, Erik Kreuzfeldt, Ikast KFUM, Jacob Vestergaard, SKF KFUM, Kirstine Brandt , Randers VK, Tóra
Hansen, Randers VK, Kjeld Bitsch, SKF KFUM, Lone Godballe, Formand og Holstebro KFUM og Jørgen
Donslund(ref), Kredssekretær og Ikast KFUM.
Uden stemmeret deltog: Erik Jakobsen, DVBFs formand

Referat:
1. Valg af dirigent
Bjarne Søndergaard valgt. Generalforsamlingen erklæret lovlig og beslutningsdygtig.
2. Formandens beretning
Lone uddybede den skriftlige beretning og glædede sig over at en stor del af forbundets fremgang ligger
her i området. Omkring medlemsudviklingen er det godt at se at mange spillere kommer tilbage efter at
have født børn.
Vi kunne også ønske en forbedring ved at få gang i noget mixvolley i østjylland.
Bedstevolley er ikke kommet i gang her i kredsen endnu. Er det et område vi skal satse på at udvikle?
Kontingentet til DVBF blev sat op til 2300 kr sidste år. Derfor vægrede vi os ved at lægge ud for klubberne,
fordi vi forudså at nogle klubber ville benytte lejligheden til at blive passive medlemmer. Der er aktuelt 36
klubber der har betalt kontingent til DVBF. Så det ser ud til at nogle faktisk er blevet passive.

Team Danmark-retsagen blev også omtalt og Lone forklarede, hvorfor den er blevet anket. Sagen er at
Team Danmark begrundede nedslaget i støtte med at man ikke havde sponsorindtægter og derfor skulle
spare på forskellige områder. Da der imidlertid kom nye indtægter og andre sparemål ikke blev forfulgt,
finder DVBF det urimeligt at forbundets aktiviteter bliver ramt så hårdt samtidig med at Team Danmarks
formue er vokset markant.
DVBFs administration er blevet slanket ved at man har fjernet direktørstillingen. Claus Bøllingtoft og Peter
Morell dækker opgaverne.
Beachturneringen er lagt ud til mere privat initiativ. Der er runder i næsten hver weekend. Der bliver dog
ikke nogen runde i Vejers og Hvide Sande.
Seminar: Skal vi arrangere en weekend for alle klubledere – udveksling af informationer, tips, socialt
samvær og evt. med whiskysmagning
DM-ungdom: Klø på!
EM : Kom og vær med! Skal kredsen arrangere fælles bustur til finalen i Parken?
Kom til EM i Herning!
Kommentarer:
Der var god stemning for at lave fælles ture til EM finaler i Parken. Hvis Kredsen udbyder turen til faste
priser, hvor kredsen tager risikoen ved et evt. underskud på sig.
Erik J: Redegjorde for EM-programmet og fremhævede at der bliver mulighed for at deltage i en
volleyfestival omkring Boxen i Herning.
Erik fik et tip om at placere Tysklands pulje i Herning. Det burde give en del tilskuere.
Erik anbefaler at man melder sig ind på de facebookgrupper, der er omkring EM.
3. Udvalgsberetninger
Turnering: Preben Dahlgaard:
DSH-pokalen blev flyttet fra bedsted til Skovbakken. Vi starter nu på planlægningen af næste års turnering!
Overgang fra Info-sport til Vol@ gik godt. Tak til Henrik Petersen!
Overvejer at indføre scannede kampskemaer.
Preben ”ærgrer” sig over at så få af vore hold rykker ned fra divisionerne: Det betyder at vi mangler hold i
serierækkerne. Der skulle gerne være 9 hold i hver række.
Ungdom: Allan Christensen
Stor fremgang i antallet af hold og medlemmer. Ikke mindst i DU14.
Kommentar:

Kjeld Bitsch synes at U21-rækken er for tynd. Foreslå r at droppe den.
Den lokale turnering, hvor enkelte U21-hold deltager mod U18-hold fungerer dog OK.
Steen: Mix syd
Ikast snød Gullestrup for førstepladsen med en vild slutspurt og de vandt også Nord-Syd-finalen.
Iver: Mix Nord
Hjerm har været rigtig gode i år, så det var lidt skuffende at de ikke vandt Nord-Syd-finalen.

4. Regnskab:
I regnskabsfører ErikVestergaards fravær, gennemgik Lone Godballe regnskabet, der udviste et overskud på
68.251.
Lone gjorde opmærksom på at kredsen ikke skal samle en formue, og bestyrelsen gerne vil have gode ideer
til, hvordan kredsens penge kan arbejde for at få flere til at spille volleyball.
Beretninger og regnskab: Godkendt uden forbehold.

5. Indkomne forslag
Skive foreslår at Jyllandsserien spilles som trekantstævner.
Kommentarer:
Skive og Hjerm er varme på den. Skive tænkte dog egentlig Grand Prix, da de stillede forslaget, men
formuleringen var altså blevet lidt forkert..
Funder er ikke så varme. ”Spillerne kan ikke holde til to kampe på en dag”.
Lone har hørt fra to klubber, som er interesserede i enten stævneform eller en Øst-Vestdeling i den laveste
række.
Hornsyld og Skjern har herrehold, der gerne vil spille DS, hvis JS laves til trekanter. Og også selv om det ikke
ender med trekanter.
Kristian, Hjerm: Kan godt lide stemningen ved Grand Prix-stævner. Vi har jo ikke mange tilskuere, så et GPstævne er den måde, vi får liv og stemning i hallerne.
Birthe: Bekymring for klublivet – vi har alle klubbens hold i kamp samme dag på hjemmebane nu.
Erik: Man kan måske lokke flere til kampene ved at markedsføre det bedre. Mon ikke EM på
landsdækkende TV kan få flere spillere ind i hallerne? Og måske også tilskuere?
Tonny: Stævneformen kan måske få flere af de voksne spillere med små børn osv. til at fortsætte karierren,
fordi, der er færre spilledage.

På opfordring ændrer Skive forslaget til at være et forslag om at køre Grand Prix i JS og at JS og S1 lægges
sammen i en fælles Grand Prix.
Preben: Forslaget betyder at DS kan udvides til 10 hold. Udvidelsen sker i forhold til slutstilingen.

Afstemning: 22: GP og 4 valgte nuværende form.

6. Valg til bestyrelsen
Genvalg til Lone og Allan.
TU: Bjarne og Jørn genvalgt
UU: Allan (fmd.)og Keld V . Find nogle flere hjemme og indstil dem til Allan.
Turneringerne:
Mix Syd: Sten Genvalgt
Mix Nord: Paw Olesen nyvalgt.
Beach: Niels Dahlgaard
Dommerudvalg: Vakant
Revisor: Lissi Bundgaard og Arvid Lisbjerg. Sup.: Niels Ole Ørgaard. Genvalg til alle.

7. Næste års repræsentantskabsmøde
Frederiks foreslået: Vedtaget.
Mødet afbrudt af ”ævlekage” i rå mængder med tilhørende kaffe.

Da den værste sult var stillet bad Lone om ordet og fortalte at en klub langt mod vest( og nord) netop har
kvalificeret sig til damernes volleyliga næste år. Herrerne kan gøre dem følgeskab i næste uge. En
enestående præstation i en by med 1000 indbyggere og den udløste at Bedsted KFUM får kredsens

jubipokal i år. Lone overrakte champagne til Dorte Pinholt fra Bedsteds damehold. Hertil kommer et kontant
beløb på kr. 1000,-.
8. Evt.
Kjeld B foreslår at lave et projekt med at ansætte en peson til at sætte gang i noget bedstevolley rundt
omkring i kredsen.
Steffen opfordrer til at man er ordentlig overfor unge dommere. Lone vil også gerne høre om det og
kontakte de forældre og trænere, der ikke kan lade dommerne dømme i fred.
Jokob opforderer til at man er god til at bakke sine dommere op, så man som ungdomstræner er i
nærheden, når hans/hendes spillere er dommere.
Opfordring til at printe regler og vejledninger til kidsstævnerne, så de ligger i hallerne til stævnerne.
Tilmeld ungdomshold til Ikast Cup inden sommerferien og opnå halv pris.
Erik Jakobsen: KanalSport.dk viser volley EM og meget volley i det hele taget.

