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REFERAT 
 



Valg af dirigent 
 
Formanden Erik Jacobsen bød velkommen. 
 
Flemming Barfred blev foreslået og valgt til dirigent. 
 
Flemming Barbred konstateret at mødet kan afholdes, idet alle klubber har haft mulighed for 
indsigelse over at indkaldelsen kom en dag for sent. Der var ikke fremkommet indsigelser. 
 
Regnskabet blev ikke offentliggjort inden 3 uger før, som foreskrevet. Forsamlingen kan godt 
behandle og godkende regnskabet. Men alle klubber skal med en rimelig frist have en mulighed for 
at ønske regnskabet behandlet på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Sekretariatet udsender 
besked til alle klubber hurtigst muligt. Ingen tilstedeværende havde indvendinger mod denne 
fremgangsmåde. (Bemærkning: der var ingen indsigelser fremkommet ved fristens udløb den 25. 

juni.) 
 
 

Mødet suspenderet 

Peter Morell orienterede om projekter i forbindelse med det kommende EM. Herunder samarbejder 
med klubber, kommunale institutioner, og andre samarbejdsparter.  
Mikael Trolle gennemgik svar på EM-quiz. 
 
 

Godkendelse af formandens beretning, herunder også beretninger 
fra de enkelte områder 
 
Erik Jacobsen fremlagde sin mundtlige beretning: 
 
Erik Jacobsen supplerede de skriftlige beretninger. 

- I starten af 2012 startede DVBF’s en ændring af organisationen. Det har givet udfordringer 
på nogle punkter, men overordnet er bestyrelsen meget tilfredse, og vil kvittere 
administrationen for stor forandringsvillighed. 

- Økonomiområdet har undergået ændring af rutiner, der har været meget fokus på opfølgning 
og økonomistyring. Det har givet en bedre styring,– vi har ikke usikre punkter, som vi har 
haft tidligere. Vi ender året med et positivt resultat økonomisk. 

- EM er den kommende store opgave. Vi er godt rustet, og får positive meldinger fra vores 
internationale samarbejdspartnere. Jeg håber mange danskere vil købe billetter og give sig 
selv den store oplevelse. Tak til alle de frivillige, der har meldt sig som hjælpere, men der 
kan bruges flere. 

- Den idrætspolitiske situation i Danmark er forbedret for DVBF, og vi har fået god støtte fra 
Danmarks Idrætsforbund. DVBF har fået manifesteret volleyballs internationale position 
inden for det danske idrætsbilede. 

- Tak til alle frivillige i klubberne. 
- Tak til sponsorer og andre samarbejdspartnere.  

 
Der var ingen tilføjelser fra styregrupperne. 



 
Leif Sonnesen berettede kort om regnskabsresultatet. Der er et pænt overskud i 2012 på 280.000 kr. 
Vi har positive forventninger til 2013, med indtægter vi ved er på vej. En detaljeret gennemgang vil 
blive givet under næste punkt.. 
 
Dirigenten spurgte om der var kommentarer. 
 
Til turneringsområdet. 
Erling (Ishøj):  

- Ønsker at kunne se referater fra VolleyLiga møderne og at man overvejer at invitere seriøse 
1. divisionshold med. 

- Vil gerne anbefale, at man ikke kan have 2. hold i 1. division. 
Jørgen Bentzen oplyste, at alle notater og referater vil blive lagt på hjemmesiden. Og man overvejer 
at 1. div. klubber kan deltage i VolleyLiga møderne. 
 
Den samlede beretning blev enstemmigt godkendt. 
 
 

Fremlæggelse af den reviderede resultatopgørelse samt status pr. 
31. december 2012 til godkendelse 
 
Leif Sonnesen beklagede at årsrapporten var blevet forsinket, og gennemgik resultatet for de enkelte 
områder. Bestyrelsen er tilfredse med det positive resultat – et overskud på 280.000 kr. 
 
Der var ingen bemærkninger. 
 
Resultatopgørelsen blev enstemmigt godkendt, med de forbehold der blev redegjort for 
indledningsvis.  
 
 

Behandling af forslag 
 
a - Bestyrelsens forslag til strategi (forslag 1) 

Jørgen Bentzen motiverede forslaget, som faktisk er en beslutning vedtaget sidste år. 
Bestyrelsen igangsætter proces vedrørende ny strategi efter EM. 
 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 
 
b - Forslag fra Ishøj Volley (forslag 2 A og B) 

Erling Bötcher motiverede: 
Baggrunden er en enkeltsag om gammelt uafsluttet gæld. 
Beach-propositioner imødekommer forslag 2b, så dette forslag er imødekommet. 
Erling omformulerede forslag 2a: 
Det henstilles til at DVBF indfører et system, så ”dårlige betalere” – spillere, som ikke kan 
få klubskifteblanket på grund af misligholdelse af forpligtelser i forhold til gamle klub, ikke 
kan få det en eller flere sæsoner senere, blot fordi forholdet er glemt. 



 
Jørgen Bentzen: bestyrelsen vil kigge på at finde en god løsning. 
 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 
 
c - Forslag fra Erik Gravesen (forslag 3). 

Erik Gravesen motiverede sit forslag. 
 
Erik Jacobsen orienterede om at DVBF allerede gør de ting der nævnes i forslaget. 
 
Forslaget vedtaget. 

 
 

Årets kåringer 
Mødet blev suspenderet, og næstformand Jørgen Bentzen foretog årets kåringer: 

• Klubgnist – Volleyteam Odense – Birgitte Schwabe modtog prisen. 

• Persongnist – Anders Mathiessen, Kolding Ungdomsvolley. 

• Ungdomsklub – Gentofte Volley – Robert Mikelsons modtog prisen. 

• Ungdomsleder – Steffen Vestergaard, Skovbakken Volley. 
 
Herefter blev mødet genoptaget. 
 
 

Fastsættelse af kontingentsatser 
 
a – Klubkontingent – Bestyrelsen foreslår uændrede satser for klubkontingenterne således: 

• Klubber med 0-49 medlemmer: 1.000 kr. pr. år. 

• Klubber med 50-99 medlemmer: 2.500 kr. pr. år. 

• Klubber med 100-199 medlemmer: 3600 kr. pr. år. 

• Klubber med 200 medlemmer og derover: 5.000 kr. pr. år. 
 
Enstemmigt vedtaget. 
 
 
b – Basisklubkontingent – Bestyrelsen foreslår uændret 0 kr. årligt. 
 
Enstemmigt vedtaget. 
 
 
c – Skolemedlemskontingent – Bestyrelsen foreslår 0 kr. årligt. 
 
Enstemmigt vedtaget. 
 
 
d – Personligt medlemskab – Bestyrelsen foreslår 0 kr. årligt. 



 
Enstemmigt vedtaget. 
 
 
e – Personlig licens – Bestyrelsen foreslår uændrede satser: 

• Division: 220 kr. pr. år 

• Senior: 120 kr. pr. år 

• Ungdom: 80 kr. pr. år 

• Teen: 50 kr. pr. år 

• Kids: 50 kr. pr. år 

• Motion: 50 kr. pr. år 
 
Enstemmigt vedtaget. 
 
 
d – Kredsholdslicens – Bestyrelsen foreslår uændret 2.000 kr. årligt pr. kredshold.  
 
Enstemmigt vedtaget. 
 
 

Valg 
 
a - Valg af formand for to år 
Erik Jacobsen afgår efter tur og er villig til genvalg. Bestyrelsen indstiller Erik Jacobsen. 
 
Erik Jacobsen blev valgt. 
 
 
b - Valg af to-tre bestyrelsesmedlemmer for to år 
Hans Ole Nielsen og Anne Mette Lykkeberg afgår efter tur og er villige til genvalg. Bestyrelsen 
indstiller Hans Ole Nielsen og Anne Mette Lykkeberg. 
 
Hans Ole Nielsen og Anne Mette Lykkeberg blev genvalgt. 
 
 
c - Valg af ét medlem til Top Volleyball Danmarks bestyrelse 
Pia Hove afgår efter tur og er villig til genvalg. Bestyrelsen indstiller Pia Hove. 
 
Pia Hove blev genvalgt. 
 
 
d - Valg af ét medlem til Amatør- og Ordensudvalget for tre år 
Trine Binett Jørgensen afgår efter tur, og er villig til genvalg. Bestyrelsen indstiller Trine Binett 
Jørgensen. 
 
Trine Binett Jørgensen blev genvalgt. 
 



 
e - Valg af én suppleant til Amatør- og Ordensudvalget for tre år 
Robert Mikelsons afgår efter tur og er villig til genvalg. Bestyrelsen indstiller Robert Mikelsons. 
Valg af én suppleant for et år: Pladsen er vakant, idet der ikke blev valgt suppleant i 2011. 
 
Robert Mikelsons blev genvalgt. 
 
 
f - Valg af to kritiske revisorer  
Niels Ole Ørgaard og Steen Spangen er villige til genvalg. Bestyrelsen indstiller Niels Ole Ørgaard 
og Steen Spangen. 
 
Niels Ole Ørgaard og Steen Spangen blev genvalgt. 
 
 
g - Valg af én kritisk revisorsuppleant 
Bestyrelsen indstiller Rebecca Borup Sørensen. 
 
Rebecca Borup Sørensen blev valgt. 
 
 

Fastsættelse af stedet for næste års repræsentantskabsmøde 
 
Bestyrelsen foreslår Trekantsområdet eller Odense.  
 
Trekantsområdet eller Odense blev vedtaget. 
 
 

Eventuelt 
 
Dirigenten Flemming Barfred takkede for debatten. 
 
Formanden Erik Jacobsen takkede Flemming for at styre forsamlingen godt igennem 
repræsentantskabsmødet. 
 


