Referat af VVBKs ordinære
repræsentantskabsmøde tirsdag den 25. april 1995 i Hjerm
1. Valg af dirigent.
På bestyrelsens forslag valgtes Jes Jessen.

VVBK-ledere med stemmeret:
Ingolf Christensen, fmd. (Ikast)
Erik B. Pedersen, best. (Tjørring)
Mona Böjer, best, (Hjerm)
Klubrepræsentanter:
Erik Lauridsen, Gjellerup
Poul Erik Boutrup, HSV &Beach
Leif Pedersen, HSV &DU
Lars Boye Jensen, Thisted
Niels Nielsen, Holstebro
Jørn Madsen, Holstebro &TU
Per Madsen, Skive
Dorthe Nymark, Skive
Bo Nielsen, Koldby
Gitte Henriksen, Koldby
Kaj Bækgård, Herning &S3S
Erik Vestergård, Lemvig &ØU&Beach
Allan Mathiasen, Lemvig &DU
Jan Mortensen, Tjørring
Else Cavazze, Tjørring
Preben Dahlgaard, Bedsted &TU
Holger Jensen, Bedsted
Tove Hansen, Hjerm
Margit Plougmann, Hjerm
Jens Nørgård, SKF
Ralf Gude, SKF
Kjeld Bitsch, Ikast&IU
Keld Fihl, Ikast &UU
Michael Rasmussen, ØNIF

2. Formandens beretning
Ingolf uddybede sin skriftlige beretning:
-Væksten i VVBK fortsætter. Især antallet af
klubber er øget i år.
-Ledelsen bliver mere og mere professionel og
bakkes godt op af sekretariatet. Derfor et paradoks, at det kan være svært at finde en formand.
-VVBKs nuværende struktur: Mange meget selvstændige fagudvalg + en lille bestyrelse + sekretariatet. Fungerer rigtig godt.
-DVBFs nye strukturforslag: Breddesektorledelse
og ungdomssektorledelse skal bestå af 1 person
fra hver kreds + en formand, der er medlem af
DVBFs bestyrelse. IC mener ikke at kredsrepræsentanterne nødvendigvis behøver at være
kredsformanden og kreds-UU-formanden, idet
disse ofte kan være belastet med mange andre
opgaver.
ICs betænkeligheder ved forslaget er imidlertid
først og fremmest begrundet i en bemærkning i
forslaget om, at det kun er "et skridt på vejen" men der siges ikke noget om, hvor de følgende
skridt fører os hen. Er der tale om et skridt mod
sammenlægning af kredse, bør dette fremgå af
forslaget. En sådan sammenlægning af kredse vil
betyde at ledernes og sekretariatets lokal- og
personkendskabet vil blive meget dårligere. Det
vil skade bredde- og ungdomsarbejdet alvorligt.
-IC sluttede med at opfordre klubberne til at
bruge klub-konsulenterne og til at finde et egnet
emne til en ungdomskonsulent for VVBK.

Deltagere uden stemmeret:
Niels Ole Ørgaard, DVBF. Pt. klubløs!
Jan Troelsgård, Bedsted &IU
Jes Chr. Jessen, Holstebro & TC Vest
Heine Sørensen, Bedsted &UU
Lorenz Svenstrup, Hjerm & S3N
Bo Sørensen, Hjerm & UU
Steffen Foldager, Ikast, UU & PR
Jørgen Donslund, Ikast &sek.

(4)

Ialt 35 deltagere, heraf 27 med stemmeret

Uddrag af kommentarer til beretningen:
DVBF-repmødet er dårligt besøgt. Derfor er det
farligt, hvis denne lidet repræsentative forsamling
vedtager drastiske ændringer i strukturen, som de
almindelige medlemmer/spillere ikke kan leve
med.
Derfor opfordrede flere til at møde op, selv om
det af andre betegnedes som meget kedeligt.
Beretningen enstemmigt godkendt.

3. Udvalgsberetninger
Kommentarer fra TU(Preben D):
-TU vil gerne have JSH fyldt op men vægrer sig
ved at bryde princippet med, at hold, der har
trukket sig i en højere række, kan rykke op.
-Retningslinier vedr. udenlandske spillere er på
vej.
-kredspokal: Det er blevet moderne her i landet at
lave ranglisteturneringer, men VVBK-TU agter
at fortsætte med at lave kredspokalturneringen
over en enkelt dag.
Kommentar til TU:
Især vedr. problemet med at fylde rækker op:
Leif P: Gerne med hold, der har trukket sig i fjor.
IC: Alle andre muligheder skal være prøvet først.
P.E.Boutrup: Man kan også lade et ynglingehold
hoppe ind i fx. jyllandsserien.
Jørn M: Principielt bør JS (og S1) ikke være
tilmeldingsrækker.
PD: Mærkeligt at S1-hold ikke vil rykke op. Er
det pga. enkeltkampene i JS? I så fald kan man jo
let placere sine hjemmekampe parvis for at reducere antallet af kampdage.
PEB foreslog til almindelig accept, at TU får frie
hænder til at fylde JS op, når alle i S1 var spurgt.
Vedr. kredspokal: Udbredt tilfredshed.
Serie 3-TU
Nord (Lorenz Svenstrup):
12-22 hold pr. gang. Meget stærke hold i toppen.
Formentlig serie 1-standard på de bedste.
Skive 1 fik pokalen og Skive 2 fik låget. Desuden
små præmier til "B"- og "C"-vindere mm.
Turneringslederen forbeholder sig uindskrænket
politisk magt til at seede, dispensere, spille på tid
osv.
Syd (Kaj Bækgård):
Ialt 29 hold har været med i år. Heraf seks nye
klubber med ialt 7 hold. Der er en tendens til at de
nye især er skole- og firmahold.
Grand Prix-turneringsformen er ideel.
Kommentarer: Jørn M. ville gerne have løsere
regler for, hvem der må spille med i serie 3.
Kaj oplyste at han ligesom Lorenz giver dispensationer fra de skrevne regler, som begge dog
mener må bibeholdes for at undgå, at divisionshold/spillere kommer og dominerer turneringen
for voldsomt.
-Serie 3-spillere må fortsat opfordres til også at

prøve kræfter med serie 2. Her kan mixhold stille
op i herrerækken.
Megen ros til serie 3 -ikke mindst til turneringslederne fra alle sider i salen.
TU-Beretningerne enstemmigt vedtaget.
Ungdomsudvalget(UU)
v. Bo Sørensen
Vedr. statistikken: Glædeligt med flere hold, men
vil også gerne have flere registrerede spillere.
Vedr. kredshold: Vi bruger mange penge på dette
arbejde og har stor succés. Resultaterne ved
kredsholdenes deltagelse i Chiquita-cup i Stockholm var fremragende. HJ blev endda nr. 1.
UU vil kontakte TC-Vest for at få et mere formaliseret samarbejde mellem kredshold og TC. Det
gælder fx. vedrørende udtagelseskriterier, spilsystemer osv.
Næste år påtænkes det at lave kredsholdssamling
i sammenhæng med et Grand Prix-stævne med
overnatning og forskellige aktiviteter -også udover volley.
Vedr.:DVBF-U-sektor: Har deltaget i nogle
fælles møder. God inspiration.
Husk næste år: Y-DT bliver på landsplan kun delt
i 2 rækker. Der bliver en flydende grænse ca. ved
Lillebælt.
Vedr. Ungdomsspillere på seniorhold: Vi har haft
alle sluser åbne i år. Det har været brugt, men ikke
misbrugt, så vi fortsætter. Ordningen har måske
været medvirkende til, at vi har flere ungdomshold.
Vedr. Skoleidræt: UU har tænkt sig at udbygge
kontakten til skoleidrætten. Der kunne måske i
fællesskab opbygges en mix-turnering for ungdom.
Kommentarer til UU:
-ønsker om at få GP-planen tidligere ud og få evt.
afbud tidligere ind.
-PD mente at vinderen af VVBKs ynglingerække
burde være det hold, der slutter bedst i Y-DT.
Listen over årenes vindere burde også rettes efter
dette princip.
UUs beretning enstemmigt vedtaget.
Instruktionsudvalget
v. Jan Troelsgaard.
Kommentarer til den skriftlige beretning:
Kursusweekend gik fint i Ikast (Bording) med

mini- og K1-kursus. Ønsker tilkendegivelser på,
om der er brug for et K2 og efterlyser endvidere
værtsklub til næste års kursus.
Klubbesøgene er blevet flere pga. klubkonsulenternes glimrende opsøgende arbejde.
IU kan dog fortsat magte at organisere mange
klubbesøg. Så man kan roligt ringe....
-Instruktionsaftener/Boutrupaftener kommer ikke
op at stå før en "praktisk gris" melder sig til
udvalget og tager denne opgave på sig. Vil iøvrigt
kontakte UU vedr. dette område.
Der kan evt. også laves et samarbejde med UU
omkring kredsholdene, så der kobles et spotkursus ind i forbindelse med noget kredsholdstræning.
Bemanding: IU vil under alle omstændigheder
gerne have endnu et eller flere medlemmer. Meget gerne af hunkøn. "Så vil vi til at holde møder.."!!

dommer som førstedommer. S1D og 2. dommer
i S1H kunne derimod bedre klare sig med Bdommerkort. Det ville måske også gøre det lettere at finde nye hold til disse rækker.
PEB: Efterlyste en rangering af dommere og
opfordrede kraftigt til at VVBK nedsætter prisen
på A-dommerkursus.
Margit Plougmann: Kunne godt tænke sig at, der
blev dannet en dommerklub, der påsatte dommere i JS.
Idéen er prøvet tidligere, hvor det nærmest stoppede rekrutteringen af A-dommere. Derfor vil
DU holde fast ved klubpåsætningnen.
Beretningen enstemmigt vedtaget
Beach-udvalg (uofficielt -se forslag 2)
v. Povl Erik Boutrup

-Ca. 200 i VVBKs klubber har i år været gennem
dommerkursus. DGI har sponsoreret de fleste.

Beachudvalget har arbejdet med indsamling af
oplysninger om baner rundt omkring i landsdelen.
Har pt. skriftlige svar fra 29 klubber.
Vil lave en håndbog til hver klub med fx.
-regler
-banemaual
-liste over baner i VVBK
-liste over klubbernes beach-kontkatpersoner.
PEB vil gerne associeres til IU med henblik på at
lave kursus i beachvolley.
Erik Vestergård mindede om Vestjysk mesterskab i beachvolley for ungdom, der afholdes den
24. juni. Det bliver nok i Lemvig.

-DVBFs breddesektor har begået et stykke papir
med forslag om en central dommerregistrering
og central planlægning af dommerkurser for at
sikre sig betaling for alle dommerkursister.
(VVBK overlod på et tidspunkt et forslag til en
A-dommerprøve til DVBF - den kan vi nu købe
tilbage for 100 kr. pr. kopi).
Så Leif skal til DVBF-repmøde 7. maj i Vejle.

PR (Omkredsen)
v/ Steffen Foldager:
Der er udkommet 7 numre af Omkredsen i år.
Billigt, fordi den er lavet på sekretariatet.
Der søges en ny redaktør, idet SF flytter.
Det kan være ganske underholdende at være
redaktør.....
Beretningen enstemmigt vedtaget

Kommentarer til DUs beretning:
PEB: Bakkede Leif P op. Centralt styret afvikling
af dommerkurser har været prøvet. Det kører
man sur i.
IC: Opfordrede LP og NOØ til at tage sagen op
i samenhæng med problemet om dommernes
placering i DVBFs struktur.
Diskussion om A-dommerkravet i S1: Enighed
om, at det i hvert fald i S1H er godt med en A-

5. Indkomne forslag
Forslag 1: UUs forslag om at lave fælles række
for ungdomsspillere i DR/HJ/HY hhv. PI/DJ/
DY. Der skal fortsat føres selvstændigt regnskab
med point og placeringer indenfor hver aldersgruppe.
Forslaget vedtaget
Forslag 2: Oprettelse af beachudvalg på linie
med øvrige udvalg.(vedtægtsændring)
Forslaget enstemmigt vedtaget

Kommentarer til IU:
Kaj Bækgård: Herning ønsker et K2.
Iøvrigt snak om DGIs meget billige kurser.
Forslag om at lave K2 i påsken.
Beretningen enstemmigt vedtaget
D. Dommerudvalget
v. Leif Pedersen

4. Gennemgang af regnskabet
v. Erik Vestergård
Tallene gennemgået.
Regnskabet vedtaget med akklamation!!!
Dirigenten checker revisoren.
6. Valg
Formand: Ingen kandidater fundet. Efter en
stund konkluderede dirigenten, at der må holdes
ekstraordinært repræsentantskabsmøde for
at få valgt en formand for kredsen.
Øvrige valg:
Bestyrelsesmedlem
Holger Jensen
(nyvalg)
Ungdomsudvalgsformand
Bo Sørensen
Turneringsudvalg
Jørn Madsen
og Preben Dahlgård
Dommerudvalg
Leif Pedersen
Instruktionsudvalg
Jan Troelsgård
PR
vakant
Beach
Povl Erik
Boutrup
Revisorer Knud Mogensen og Arvid Lisbjerg
Revisorsuppleant
Erik B. Pedersen
Der vælges i udvalgene kun formand. Der skal i
de kommende uger ske en opfyldning i udvalgene. Der står spændende pladser åbne for nye
kredsledere i IU, UU, BU og PR -så kom endelig
på banen med nye kræfter til VVBKs arbejde. Og
så mangler vi lige en ny formand...
7. Stedet for næste års repmøde
Bedsted: 12 stemmer
Holstebro: 14 stemmer
Det bliver Idrætscneter Vest, Holstebro.

8. Evt.
Bo orienterede om, at DVBFs ungdomssektor pusler med tanker om at begrænse
brugen af nye regler i ungdomsrækkerne.
IC: Tak og fin vin til Erik BP og Steffen F.
Og hyldest fra forsamlingen til Ingolf for
mange års god ledelse af kredsen.
DVBFs repmøde holdes 7. maj i Nyborg

VVBKs ekstraordinære repmøde holdes
16 maj i IC Vest, Holstebro
VVBK stormøde for alle ledere, udvalgsmedlemmer etc. holdes 17. juni - på Idrætshøjskolen i Ikast.

Ref. JD

VESTJYSK VOLLEYBALLKREDS

Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Vestjysk Volleyballkreds
Tid: Tirsdag den 16. maj 1995 kl. 19.00
Sted: Idrætscenter Vest, Holstebro

Deltagere: Ingolf Christensen, Mona Böjer,
Holger Jensen, Preben Dahlgård, Jørn Madsen,
Heine Sørensen, Bo Sørensen og Jørgen
Donslund(ref).

Dagsorden:

Referat:

1. Valg af dirigent

1. Dirigent: Jørgen Donslund
2. Ingen kandidat til formandsposten til stede.

2. Valg af formand
-i tilfælde af manglende formandskandidat
foreslår bestyrelsen flg.:
a. Der udpeges et medlem af et af fagudvalgene
som bestyrelsesmedlem frem til næste ordinære
repræsentantskabsmøde. De tre bestyrelsesmedlemmer konstituerer sig med formand og næstformand (og evt. referent, hvis man ikke vælger
at bruge sekretariatsbistand til dette).

TU v. Preben og Jørn gav tilsagn om at tage sig
af kredsens repræsentation i breddesektoren,
så dette ikke hænger på en ny formand.
Forslag B vedtaget i let ændret version:
Bestyrelsen skal frem til næste repræsentantskabsmøde bestå af udvalgsformændende (herunder 2 fra TU) valgt på det ordinære
repmøde samt de to repmødevalgte bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.

eller
b. Bestyrelsen skal frem til næste repræsentantskabsmøde bestå af de på repmødet valgte udvalgsformænd (eller en i udvalget udpeget stedfortræder). De to valgte bestyrelsesmedlemmer kan
indtræde som repræsentanter for enkelte udvalg,
hvis de indtræder i udvalgene.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand,
næstformand og evt. referent (hvis man ikke
vælger at bruge sekretariatsbistand til dette).

3. Eventuelt

Hvis der opdrives en formandskandidat inden
næste ordinære repræsentantskabsmøde kan bestyrelsen indkalde til ekstraordinært repmøde for
at få kandidaten godkendt.
Konstituering i den ny bestyrelse sker ved stormødet der holdes lørdag den 17. juni på Idrætshøjskolen i Ikast.
Sekretariatet fungerer som bestyrelsens sekretær.
Den gamle bestyrelse (IC,MB,HJ) fortsætter som
forretningsministerium indtil stormødet og laver
indkaldelse til dette.
3. -Mona gav rødvin og sagde pænt tak til
Ingolf.
-Der savnes et herrehold til Jyllandsserien. JD
efterlyser et i næste postgang til klubberne.
-Kredspokalstævne holdes 16. eller 17. september.

