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Referat 
 

Valg af dirigent.  

 
Bestyrelsen indstiller Flemming Barfred. 
Flemming Barfred blev valgt. 
Dirigenten konstaterede herefter at mødet er lovligt indkaldt og formalia er i 
orden. 
 

Godkendelse af formandens beretning, herunder også beretninger fra 

de enkelte områder. 
 
DVBF’s formand Erik Jacobsen supplerede den skriftlige beretning: 
 
”Kære volleyball venner. 
 
Så er vi igen samlet til repræsentantskabsmøde – og samtidig kan vi fejre vores 
60 års fødselsdag. 
Til lykke DVBF – med den runde dag. Senere i dag vil vi samles til reception 
og jeg glæder mig over, at mange tidligere spillere og ledere deltager. 
Og jeg regner selvfølgelig også med at se denne forsamling til receptionen. 
  
Og hvordan har DVBF det så i en alder af 60 år. 
 
Vi har en udfordring på vores kerneområder – ligesom andre holdidrætter – an-
tallet af turneringshold på seniorsiden er faldende. Vi presses af det moderne 
samfunds mange tilbud – specielt på individuelle muligheder for at dyrke mo-
tion og sport. De mange muligheder gør, at flere planlægger individuelt i stedet 
for at indgå i et holdfællesskab. Man vil måske ikke afse tid hver eneste week-
end til kampaktiviteter. 
Denne trend kan vi nok ikke vende – men vi kan naturligvis markedsføre de 
værdier, der følger med i at deltage i et forpligtende holdfællesskab. 
Alternativt må vi opfinde mangfoldige turneringstilbud, der passer ind i vores 
tid. 
 
Vi er i færd med at gennemtænke den øverste del af turneringssystemet – dan-
marksturneringen. Men der er naturligvis en sammenhæng mellem danmarks-
turneringen og de regionale turneringer. Den del må vi også tage med i overve-
jelserne sammen med kredsenes turneringsfolk. 
 
For at modvirke frafaldet er det naturligvis vigtigt at sikre fødekæden. Derfor 
har vi igangsat projekt Kidsvolley 2,0. 
De hidtidige erfaringer med Kidsvolley har jo været overvældende gode – fordi 
ildsjælene ude i klubberne og mange forældre deltager aktivt. 
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Projektet Kidsvolley 2,0 skal sætte yderligere skub i tingene – flere klubber 
skal tage Kidsvolley på programmet, således at antallet af kidspillere øges. Jeg 
håber, at alle klubber vil medvirke til, at Kidsvolley 2,0 bliver en succes. Pro-
jektet understøttes intensivt ude i klubberne af DVBFs konsulenter. 
 
Vi oplever også i disse år et pres på kredsene – forstået på den måde, at flere 
kredse har svært ved at rekruttere bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlem-
mer. Og DVBFs turneringsadministration har hjulpet 2 kredse med at admini-
strere turneringer. 
At kredsene har svært ved at rekruttere ledere er en følge af at mange klubber 
også har underskud af ledere. Så her ligger der også en udfordring for fremti-
den. 
 
I torsdag nedlagde sydjysk kreds faktisk sig selv. Det har ikke været muligt at 
få valgt en bestyrelse. 
Situationen for sydjysk kreds har været kendt i nogle måneder. Situationen blev 
drøftet på et møde mellem repræsentanter for alle kredse og DVBF i marts må-
ned 2014. På mødet besluttede kredsene baseret på et forslag fra sjællandskred-
sen at igangsætte en temperaturmåling på kredsstrukturen.  
 
Det skal beskrives, hvad kredsene gør i dag og hvad kredsenes opgaver skal 
være i fremtiden.  
Det skal afklares, hvilke opgaver, der er meningsfulde og betydningsfulde for 
de frivillige, og det skal afklares af hvem og hvor opgaverne løses bedst – af de 
frivillige, af administrationen eller af politikerne? 
Efterfølgende skal der så udarbejdes et eller flere forslag for den fremtidige re-
gionale organisering under volleyballforbundet. Det er planen, at emnet skal 
drøftes i dette repræsentantskab i foråret 2015 efter drøftelser på kredsenes re-
præsentantskabsmøder i 2015. 
 
Jeg vil godt kvittere overfor kredsene, at der er udvist rettidig omhu ved at gå 
ind i dette udredningsarbejde nu. I arbejdsgruppen deltager repræsentanter for 
kredsene og forbundet og arbejdsgruppen får hjælp fra en udviklingskonsulent 
fra DIF.    
 
I den proces, som sydjysk kreds har været igennem, har vores bredde og udvik-
lingsafdeling deltaget og det er aftalt, hvorledes aktiviteterne i det sydjyske 
område kører videre og heldigvis med deltagelse af flere af de ildsjæle, der og-
så har været aktive under den sydjyske kreds. Så måske vil klubberne ikke 
mærke den store forskel i deres daglige virke og i turneringssammenhæng. 
 
Der er ingen tvivl om, at skolereformen giver volleyball nogle muligheder – 
men der vil også være store forskelle på mulighederne fra kommune til kom-
mune. Jeg er sikker på, at klubberne følger op på de lokale muligheder og går 
ind, hvor det er meningsfuldt. Danmarks Idrætsforbund er i færd med at etable-
re eller har etableret udviklingsaftaler i flere kommuner. Blandt andet er den 
lokale klub VK Vestsjælland med i et kommunalt forsøg.  
Generelt er vi meget synlige i skoleområdet, da vi driver den største skoletur-
nering i Danmark. 
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Beachvolleyball i Danmark er igen i vækst – og i den kommende sommer er 
der omfattende tour-aktiviteter. 
Der er dukket nye arrangører op og der er flere forskellige muligheder for at 
deltage end tidligere. De store klubber gør en ihærdig indsats for at forbedre 
træningsforholdene og de indendørs faciliteter er blevet bedre. Jeg vil gerne 
takke beachklubberne for deres store arbejde. På sigt vil der sikkert kunne ska-
bes et fundament ude i klubberne, der kan sikre et bredt funderet talentarbejde 
som støtte for vores beach landshold. 
  
EM 2013 er den største event DVBF indtil dato har afviklet. Vi har fået ros fra 
mange sider – både nationalt og internationalt. Og EM2013 er her i foråret 
2014 blevet kåret til den bedste sportsevent i 2013 både i Århus og København. 
Det er fantastisk flot – og en kæmpe anerkendelse til alle, der medvirkede til 
afviklingen i Odense, Herning, Århus og København – og ikke mindst til alle 
de mange frivillige fra hele landet, der var med. På forbundets vegne vil jeg 
gerne sende en kæmpe stor tak til de frivillige. 
 
Og hvad har EM2013 så ført med sig? 
 
Vi har skabt mange relationer i Danmark, som vil komme os til gavn i fremti-
den. Det være sig til byer og deres eventorganisationer og til organisationer 
som Sport Event Danmark, Markedsføringsfonden, Wonderful Copenhagen og 
så videre. 
 
Vi har sat store fodaftryk i forbindelse med afviklingen af de mange side 
events rundt omkring. 
Vi har skabt et netværk af mange frivillige, som gerne vil deltage i afviklingen 
af større begivenheder. 
Vi har fået styrket vores organisatoriske selvtillid – vi kunne lave et fantastiks 
EM 
Vi har skabt relationer til sponsorer og lært meget om, hvad sponsorer lægger 
vægt på 
Og så var EM også en stor festival for alle i volleyball Danmark i bred for-
stand. 
 
Successen kom ikke mindst i hus på grund af marketingaktiviteter og kommu-
nikation. Vi har lært at bruge de sociale medieflader, som gør det muligt at væ-
re synlige og komme i kontakt med tusinder af interessenter på ingen tid. 
Det var fantastisk at ca. halvdelen af tilskuerne til semifinaler og finaler kom 
fra udlandet. 
 
Synlighed er vigtig. Det er den konklusion, som DVBF’s bestyrelse har draget. 
Bestyrelsen har derfor besluttet at intensivere vores synlighed og kommunika-
tion ved at ansætte en fokuseret pressemedarbejder med journalistuddannelse. 
Vi udsender nu mange pressemeddelelser og nyheder og vi har reetableret et 
magasin – ganske vist elektronisk – men meget let tilgængeligt. Jeg håber, at 
mange glæder sig til at læse næste nummer. 
 
EM2013 har naturligvis også medført, at vores internationale netværk er vokset 
og at vi har et fortroligt og tæt forhold til CEV.  I CEV-regi har man allerede 
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for fremtidige events indført mange af de aktiviteter på markedsføringsområ-
det, som blev brugt ved EM2013. 
 
Et andet udbytte af vores gode relationer med CEV er det netop etablerede 
Volleyball Development Center i Danmark, som er etableret under vingerne af 
både det internationale volleyball forbund FIVB og den europæiske konfedera-
tion. Centeret får økonomisk støtte fra begge organisationer, samtidig med, at 
centeret må opkræve brugerbetaling. Centeret får også økonomisk støtte til at 
bruge udenlandske eksperter og instruktører. 
 
Aftalen blev underskrevet i begyndelsen af April 2014 med deltagelse af 
CEV’s president Andre Meyer, DIF’s formand Niels Nygaard og undertegne-
de. 
Godkendte aktiviteter i centeret skal have deltagelse fra mindst et andet land. 
Centerets område er Norge, Sverige, Finland, de baltiske lande, Hviderusland 
og ikke mindst Polen. 
Vi ser store muligheder i centeraktiviteterne – som kan omfatte både breddeak-
tiviteter og elitære aktiviteter i form af kurser, seminarer, træningssamlinger 
mv. Vi er i færd med at udvikle mulighederne. 
 
Der er allerede udbudt to aktiviteter  
• en camp med kombination af træneruddannelse og træning i slutningen af 

juni/begyndelsen af juli 
• et seminar om talentudvikling og talentrekruttering i oktober 2014. 
Jeg vil tillade at henvise til vores hjemmeside for yderligere informationer. 
 
Afslutningsvis vil jeg gerne henvise til den skriftlige beretning, herunder også 
detailberetninger fra områderne. 
 
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke samarbejdspartnere og sponsorer 
for deres støtte til dansk volleyball. 
 
Og ikke mindst skal der lyde en tak til de mange frivillige i vores klubber og 
kredse der yder en kæmpe indsats for fællesskabet. 
 
Tak for jeres opmærksomhed.” 
 
Dirigenten spurgte efter kommentarer fra salen. 
 
Olav Bach, Vejle Ungdomsvolley.  
Kommenterede at man i Sydjysk glæder sig til det fremtidige samarbejde med 
DVBF og andre kredse i interessefællesskaber. 
 
Henning Gade, SVBK. 
Tak til DVBF’s ansatte for det store arbejde i klubber og kredse og med EM-
eventen. Ønsker bestyrelsens kommentarer til de tidligere vedtagende strategi-
er. 
 



 
Repræsentantskabsmøde 2014 – Referat Side 6 af 11 
 

Erik Jacobsen svarede, at bestyrelsen ikke har brugt meget tid på at analysere 
mål og strategier 5 år tilbage. Udviklingen omkring os overhaler i virkelighe-
den de meget faste planer, der kan låse os. 
 
Bent Juhler, Odense Beach Volleyball. 
Roste DVBF’s arbejde med reetablering af Beachvolley Tour. Der er etableret 
et godt samarbejde mellem beachvolleyball-klubberne, både vedrørende stæv-
ner, talentudvikling og elitearbejde.  
 
Henning Gade, SVBK. 
Klubberne har brug for retning i arbejdet, og derfor er det vigtigt at DVBF har 
en langsigtet strategi. 
 
Peter Juhl, FVBK. 
Enig i at der bør være mere diskussion på f.eks. repræsentantskabsmødet om 
strategi mv. 
 
Erik Jacobsen.  
Nødvendigt at bestyrelsen kan styre i dagligdagen. 
 
Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget. 
 
 

Fremlæggelse af den reviderede resultatopgørelse samt status pr. 31. 

december 2013 til godkendelse. 
 
DVBF’s økonomiansvarlige Leif Sonnesen gennemgik årets resultat. 
 
Niels Erik Broberg, Hvidovre VK. 
Tillykke og ros for det gode årsresultat. Hvor meget af besparelsen slår ikke 
fuldt igennem, og hvad kan vi forvente af budget 2015? 
 
Bent Juhler, Odense Beach Volley. 
Hvorfor er der budgetteret med nedgang i arrangørgodtgørelse? 
Vil deltagelse i European League være en fast aktivitet fremover? 
Hvad er vurderingen på ungdomslandsholds deltagelse i EM og VM kval? 
Prøver vi at skaffe sponsorindtægter? 
 
Jørgen Donslund, MJVB. 
Ros til at EM gav overskud. 
Opfordrer til at se på administrations(løn)udgifter. 
 
Leif Sonnesen. 
Tak for ros til Broberg. 
Til Bent Juhler: Arrangørgodtgørelse skal ses sammen med posten til DVBF-
stævner lokal hjælp. European League deltagelse tages der stilling til løbende. 
Til Jørgen Donslund: Vi er altid opmærksomme på omkostninger, men er også 
afhængige af en stab. 
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Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
 

Behandling af forslag: 

 
Bestyrelsens forslag til strategi. 
 
DVBF’s næstformand Jørgen Bentzen fremlagde bestyrelsens forslag. 
 
Niels Erik Broberg, Hvidovre VK. 
Mener ikke repræsentantskabet kan stemme om forslaget, da kun en del af ind-
holdet er kendt 3 uger inden. Ville gerne have man så på hvilke af de tidligere 
målsætninger, der kan fortsættes. 
Han fremsatte følgende forslag: 
”Repræsentantskabet beslutter, at den på repræsentantskabsmødet i 2009 ved-
tagne strategi fortsat er gældende indtil 2015. Repræsentantskabet opfordrer 
bestyrelsen til at arbejde videre med de forslag de har fremsat i dag, således at 
der i 2015 kan præsenteres et strategiforslag med klare målsætninger. Bestyrel-
sen opfordres kraftigt til tage medlemmerne med på råd i denne proces”. 
 
Dorthe Krogh, Lyngby-Gladsaxe. 
Mærk efter hvorfor vi brænder for volleyball. Skolereformen er skræddersyet 
til volleyball. 
 
Flemming Barfred til Niels Erik Broberg: 
Bestyrelsens forslag kan godt vedtages som det er fremlagt. Niels Erik Bro-
bergs forslag kan betragtes som et dagsordensforslag (et afværgeforslag). 
 
Erik Jacobsen.  
Bestyrelsen kan godt leve med at udskyde den endelige vedtagelse som fore-
slået af Niels Erik Broberg. 
 
Bent Hjuler, Odense Beach Volley.  
Kan sagtens se den fremsatte strategi vedtaget. 
 
Olav Bach, Vejle Ungdomsvolley. 
Vigtigt at involvere de rigtige og interesserede mennesker i de forskellige om-
råder. Det væsentlige er at handle, ikke hvad der står på et stykke papir. 
 
Peter Juhl, FVBK. 
Opfordrer til en strategi for talentudvikling i vest. 
 
Henning Gade, SVBK. 
Opfordrer til mål og planer for at skaffe frivillige. 
 
Adnan Özari, Holte IF. 
Hvor er havevolley blevet af? 
 
Jørgen Bentzen. 
Til Adnan: Havevolleyprojektet var finansieret af projektmidler. 
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Olav Bach, Vejle Ungdomsvolley. 
Mener det er vigtigt med en strategi for at videreføre projekter. 
Opfordrer til brug af de sociale medier. 
 
Dirigenten sætter Niels Erik Brobergs forslag til afstemning: 
 
”Repræsentantskabet beslutter, at den på repræsentantskabsmødet i 2009 ved-
tagne strategi fortsat er gældende indtil 2015. Repræsentantskabet opfordrer 
bestyrelsen til at arbejde videre med de forslag de har fremsat i dag, således at 
der i 2015 kan præsenteres et strategiforslag med klare målsætninger. Bestyrel-
sen opfordres kraftigt til tage medlemmerne med på råd i denne proces”. 
 
Forslaget vedtaget med 1 stemme imod. 
 
 

Fastsættelse af kontingentsatser og licenser: 

 
DVBF’s økonomiansvarlige Leif Sonnesen gennemgik bestyrelsens forslag. 
 

a - Klubkontingent  
Bestyrelsen foreslår følgende årlige satser: 
• Klubber med 0-49 medlemmer: 1.050 kr. (fra 1.000 kr.) 
• Klubber med 50-99 medlemmer: 2.600 kr. (fra 2.500 kr.) 
• Klubber med 100-199 medlemmer: 3.700 kr. (fra 3.600 kr.) 
• Klubber med 200 medlemmer og derover: 5.100 kr. (fra 5.000 kr.) 
 
Enstemmigt vedtaget. 
 
 
b - Basisklubkontingent  
Bestyrelsen foreslår uændret 0 kr. årligt. 
 
Enstemmigt vedtaget. 
 
 
c - Skolemedlemskontingent  
Bestyrelsen foreslår uændret 0 kr. årligt. 
 
Enstemmigt vedtaget. 
 
 
d – Personligt medlemskab  
Bestyrelsen foreslår uændret 0 kr. årligt. 
 
Enstemmigt vedtaget. 
 
 
e- Personlig licens  
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Bestyrelsen foreslår følgende årlige satser. 
• Division: 225 kr. (fra 220 kr.) 
• Senior: 125 kr. (fra 120 kr.) 
• Ungdom: 85 kr. (fra 80 kr.) 
• Teen: 50 kr. (uændret) 
• Kids: 50 kr. (uændret) 
• Motion: 50 kr. (uændret) 
 
Enstemmigt vedtaget. 
 
 
d - Kredsholdslicens  
Bestyrelsen foreslår 2.100 kr. årligt pr. kredshold (fra 2.000 kr.).  
 
Enstemmigt vedtaget. 

 

Valg: 

 
a - Valg af næstformand for to år:  
Jørgen Bentzen afgår efter tur og er villig til genvalg.  
Bestyrelsen indstiller Jørgen Bentzen. 
 
Jørgen Bentzen blev valgt med akklamation. 
 
 
b- Valg af økonomiansvarlig for to år: 
Leif Sonnesen afgår efter tur og er villig til genvalg.  
Bestyrelsen indstiller Leif Sonnesen. 
 
Leif Sonnesen blev valgt med akklamation. 
 
 
c - Valg af to-tre bestyrelsesmedlemmer for to år: 
Flemming West og Lone Godballe afgår efter tur. En plads er vakant. 
Følgende kandidater var opstillet: 

• Lone Godballe – villig til genvalg 
• Flemming West – villig til genvalg 
• Thomas Bro-Rasmussen – opstillet af bestyrelsen 
• Bjarke Huss – opstillet af Amager VK 
• Lydia Jørgensen – opstillet af Copenhagen Beach 

 
Michael Kristensen fra Copenhagen Beach motiverede opstilling af Ly-
dia Jørgensen. 
Lone Godballe motiverede sin opstilling. 
Flemming West motiverede sin opstilling. 
Thomas Bro-Rasmussen motiverede sin opstilling. 
Bjarke Huss motiverede sin opstilling. 
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Den skriftlige afstemning gav følgende resultat: 
Thomas Bro-Rasmussen – 23 stemmer 
Lone Godballe – 22 stemmer 
Bjarke Huss – 22 stemmer 
Lydia Jørgensen – 17 stemmer 
Flemming West – 16 stemmer 
 
Lone Godballe, Thomas Bro-Rasmussen og Bjarke Huss var hermed 
valgt for 2 år. 
 
 
d - Valg af et bestyrelsesmedlem for et år: 
Pladsen er vakant. 
Lydia Jørgensen og Flemming West, som ikke blev valgt for to år, var 
opstillet. 
 
Den skriftlige afstemning gav følgende resultat: 
Lydia Jørgensen – 18 stemmer 
Flemming West – 14 stemmer 
 
Lydia Jørgensen var hermed valgt for 1 år. 
 
 
e - Valg af ét medlem til Top Volley Danmarks bestyrelse: 
Pia Hove afgår efter tur og er villig til genvalg.  
Bestyrelsen indstiller Pia Hove. 
 
Genvalgt. 
 
 
f - Valg af ét medlem til Amatør- og Ordensudvalget for tre år:  
Sanne Olesen afgår efter tur. 
Bestyrelsen indstiller Sanne Olesen. 
 
Genvalgt. 
 
 
g - Valg af én suppleant til Amatør- og Ordensudvalget for tre år: 
Pladsen er vakant, idet der ikke blev valgt suppleant i 2011. 
 
Ingen valgt, så pladsen er stadig vakant. 
 
 
e - Valg af to kritiske revisorer: 
Niels Ole Ørgaard og Steen Spangen er villige til genvalg.  
Bestyrelsen indstiller Niels Ole Ørgaard og Steen Spangen. 
 
Genvalgt. 
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f - Valg af én kritisk revisorsuppleant: 
Rebecca Rafn Hagen er villig til genvalg.  
Bestyrelsen indstiller Rebecca Rafn Hagen. 
 
Genvalgt. 

 
 
Mødet suspenderet for at Jørgen Bentzen delte årets priser ud: 

• Persongnist: Lise Lins, Kerteminde VK. 
• Klubgnist: Varde Volley 
• Ungdomsleder: Carsten Olsen, Lyngby-Gladsaxe 
• Ungdomsklub: DHV Odense 

 
 

Fastsættelse af stedet for næste års repræsentantskabsmøde. 

 
Bestyrelsen foreslår trekantsområdet, med mulighed for at flytte hvis der er et 
arrangement. 
 
Vedtaget. 
 
 

Eventuelt. 

 
Henning Gade, SVBK: 
Opfordrer til mere uddybende referater. 
Få gang i bedstevolley! 
 
Dorthe Krogh, Lyngby-Gladsaxe. 
Vil gerne en anden gang vide lidt mere om de bestyrelsesmedlemmer der ikke 
er på valg. 
 
Judith Parus, VT Esbjerg: 
Opfordrer til fokus på Teenvolley.  
 
Flemming Barfred afsluttede mødet og takkede for god ro og orden. 
 
Erik Jacobsen takkede Flemming West for mange års arbejde i bestyrelsen mm. 
 
Erik Jacobsen takkede dirigenten. 
 


