Top Volleyball Danmark
DATO

Onsdag den 22. februar 2017

TIDSPUNKT

Kl. 17.00-21.00

STED

DVBF’s administration, Idrættens Hus Brøndby

DELTAGERE

Henrik Borring (HB), Ole Lachenmeier (OL), Hans Ole Nielsen (HON), Anne Mette
Lykkeberg (AML), Thomas Bro-Rasmussen (TBR), John Rask Nielsen (JRN) på
telefon under pkt. 4, 5, 10 og 11,
Mikael Trolle (MT), Sven Brix (SVB), Henrik Petersen (HEP), Claus Bøllingtoft (CLB)

INVITEREDE
AFBUD

Erik Jacobsen (EJA), Melcijana Salispahic (MEL), John Rask Nielsen (JRN)

REFERENT

Claus Bøllingtoft (CLB)

Internt referat
1. Godkendelse af dagsorden og referat
Herunder opfølgning.
Ref.
Intet at referere.
2. Orientering fra formanden
Ref.
Kommer under de andre punkter.
3. Status på projektområder
Ref.
a. Herrelandsholdet og Herre U-landsholdene
Planlægningen af sæsonen er i fuld gang.
Herre A starter slut april, og vi ser frem til afholdelse af og deltagelsese i European League Final 4,
der afvikles i Gentofte.
HU21 og HU19 har været til EM-kval., men er ikke videre.
HU17 spillede kval. i Idrættens Hus, og er gået videre på 2. pladsen til næste runde i Spanien.
Alle ungdomsholdene har spillemæssig fremgang.
b. Damelandsholdet og Dame U-landsholdene
Dame A har sæsonplanen klar. Alle potentielle spillere er til rådighed.
DU20 og DU18 har været til EM-kval., men er ikke videre.
DU16 spillede kval. i Idrættens Hus, og er gået videre på 2. pladsen til næste runde som afholdes i
Holte.
Alle ungdomsholdene har spillemæssig fremgang.
c. Talentudvikling TC og DIF talentprojekt
Talentarbejdet forløber planmæssigt.
d. VolleyLigaen generelt
Der arbejdes godt i klubberne. Men der kan stadig arbejdes med organisationsudvikling.

OL foreslår forsøg med hjælp til hjemmeklubber til at lave en god event ved TV-kampe. Vi laver et
forsøg med 1.000 kr. pr. TV kamp. Administrationen/CLB laver oplæg, der sendes til HB og OL.
Nogle klubber, der deltager i Europæiske Cups, NCC og Øresundsliga har i perioder et presset
kampprogram.
Administrationen offentliggør karantæner på hjemmesiden, som det er blevet gjort tidligere.
Tilskuertallet er stabilt. Synligheden er øget betydeligt med streaming.
Vi skal have afholdt VolleyLiga møde i maj, administrationen kommer med oplæg.
e. Final 4 og Volley Galla
Der er aftale med Frederiksberg om at være der i 2017 også. Der er ideer til nye tiltag for at få
flere med til eventen.
4. Sponsor og marketing
Ref.
Intet nyt, men vi arbejder på forskellige muligheder.
5. TV, streaming og medier
Ref.
MT orienterede.
6. Events
Ref.
Intet nyt. Vi er i gang med planlægningen af European League Finale 4 i Gentofte den 30. juni-2. juli
2017.
7. Internationalt
Ref.
a. NEVZA
Møde i foråret.
b. CEV
Kongres i efteråret.
c. FIVB
8. Nationalt
Ref.
a. DIF
Vi er i gang med proces vedrørende strategiplaner.
b. Team Danmark
MT har løbende kontakt.
9. Orientering økonomi
Ref.
MT orienterede om det forventede resultat for 2016.
CLB gennemgik ændringer i det vedtagne budget 2017 i forhold til det tidligere udsendte.
10. Retningslinjer for tilskud til CEV-cups
Bestyrelsen har afsat pulje klubbers deltagelse i europæiske cups. Drøftelse af retningslinjer for tilskud.
Ref.
MT ridsede baggrunden op for at bestyrelsen har afsat en pulje på 200.000 kr.
TVD tilsluttede sig principperne. FU beslutter retningslinjerne for tilskud på deres næste møde.

11. Krav til deltagelse i Volleyliga – propositioner og certificering
Drøftelse af muligheder og principper.
Ref.
MT indledte med at ridse beslutningsgrundlaget op. TVD skal i sidste ende beslutte hvilke hold der skal
spille i Ligaen næste sæson.
HEP orienterede om situationen hos klubberne.
HEP kommer med oplæg til evt. deltagende hold i den kommende Liga.
JRN foreslår besøg hos klubber for at høre om planer og problemer, og inspirere.
HEP gennemgik administrationens oplæg til ændringer i krav til Ligaklubber. TVD tiltrådte følgende:
• Krav om brug af Data Volley Media – og ikke Click and Scout for at minimere fejl.
• Statistik skal være online, med mulighed for dispensation – dog ikke i TV-kampe.
• Videosharring skal strammes op, evt. adfærdsregulere ved forhøjet bøde – liste over hvem der
ikke overholde det sendes med referat.
• Krav om 2 servicepersoner i hallen ved TV-kampe og en TV-ansvarlig til aftaler mv.
• Krav om mere tilskuervenlig musik og lydniveau.
• Vi vil gerne arbejde henimod mere ”indpakkede arenaer”, med bander mv. Vi starter en proces,
så klubberne kan arbejde imod det.
HON foreslår, at der strammes op vedrørende krav til sekretærerne.
12. Eventuelt samt næste møde
Ref.
•
•

HEP orienterede om studiebesøg til pålægning af Speed Lock gulv (klik-system).
Administrationen arbejder videre med mulighederne og finansiering.
HB og CLB vender tilbage med ny mødedato.

