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B&U styregruppemøde  
 

 

DATO 27.1.2018 

TIDSPUNKT 10.30 -12.30 – efterfulgt af Netværksmøde kl. 13-16 

STED Lillebæltshallerne, Færøvej 74, 5500 Middelfart 

DELTAGERE 
Jørgen Bentzen (JBZ), Thomas Bro-Rasmussen (TBR), Lone Godballe (LAG), Anders Nielsen 
(ANI), Judith Parus (JPA); Henning Gade (HGA),  
Claus Bøllingtoft (CLB), Christina Attrup Juhl (CHR) 

GÆSTER  

AFBUD Bjarke Huss (BHU); Morten Refsgaard (MRE), Preben Dahlgaard (PDA), Birgitte Schwabe (BSC), 
Stine Gørtz (SGØ) 

REFERENT Claus Bøllingtoft (CLB) 

 

Referat 
 

1. 
 

 

Godkendelse af referat 
• Opfølgning på punkter fra sidste møde 

 
Ref: 
Referat er godkendt. 
 

2. 
 

Godkendelse af dagsorden 
 
Ref: 
Dagsordenen blev godkendt. 
 

3. Økonomi 
 
Ref: 
A: Status 2017 
CLB gennemgik forecast for 2017 for BUSG områderne. 
BUSG udtrykte tilfredshed med resultatet i forhold til budgettet. 
 
B: Budgetforslag 2018 
BUSG har følgende kommentarer til budgettet: 

- Aktiviteter og aktivitetsniveau bør fastholdes i 2018. 
- Der bør fokuseres på øget udvikling og evt. investering inden for bedstevolley, hvor der kan være et 

potentiale for nye medlemmer/interessenter/indtægter. 
- Uddannelsesområdet bør fokusere på og evt. investere i at udvikle vores uddannelsestilbud, så flere 

deltager i disse og dermed kvalificerer Volleyball Danmarks aktiviteter. Der kan ses på parametre som 
”behov for uddannelse”, kursuspris, lokale medarrangører o.a. 

JBZ og CLB viderebringer BUSG’s bemærkninger til bestyrelsen. 
 
Herudover havde BUSG følgende input til opmærksomhedspunkter i BUSG aktiviteter: 

- Vi har et fantastisk produkt, der skal sælges 
- Udvikling af uddannelsestilbud i forhold til ”kunderne” 
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- Vigtigt at se på dommeruddannelse 
- Se på turneringstilbud 
- Hjælp til kommunikation i forhold til medlemshvervning 

 

4. Netværk 
Gennemgang af eftermiddagens netværksprogram og rollefordeling  
 
Ref: 
BUSG gennemgik eftermiddagens program. 
 

5. Næste møde 
 
Ref: 
Det blev vendt, om der skulle holdes et ekstra BUSG-møde i løbet af foråret - i relation til de forventede input, der 
kunne komme ved det efterfølgende netværksmøde. 
Der udsendes en doodle senere vedrørende næste møde. 
 

6.  Eventuelt 
 
Ref: 

• Beachvolleyball undergruppe til godkendelse af propositioner nedsat: BHU, MRE, JBZ. 
 

  

  

 


