Top Volleyball Danmark
DATO

Mandag den 25. marts 2019

TIDSPUNKT

Kl. 17.00-21.00

STED

Idrættens Hus, Hus B, VD’s kontor

DELTAGERE

Thomas Bro-Rasmussen (TBR), Erik Jacobsen (EJA), Julie Lyskjær Pedersen (JLP),
Ole Lachenmeier (OL), Anne Mette Lykkeberg (AML), Hans Ole Nielsen (HON),
Sven Brix (SVB), Henrik Petersen (HEP), Claus Bøllingtoft (CLB – ref.)

INVITEREDE

Jacob E. Petersen (JEP), Mads Gerner Pedersen (MGP)

AFBUD

Melcijana Salispahic (MEL)

Referat
1.

Dagsorden og referat
Ref.
Godkendt.

2.

VolleyLigaen
Ref.
a. Certificering af hold til sæson 2019-20 – BILAG, fremsendt af HEP
TBR indstillede, at alle klubber certificeres.
TBR og LSO kontakter Ishøj for et møde omkring klubbens fremtræden i ligaen
TVD drøftede hvordan certificeringsprocessen kan optimeres/forbedres – kan det gøres mere objektivt? Og hjælpe
klubberne med konsulentbesøg. OL ser gerne mere konkurrence – at der spilles om kvalifikation. Tages op senere.
Alle ansøgninger om certificering godkendes.
Der bør gives feedback til alle klubber, så der tales med de forskellige klubber om evt. forbedringer.
b.

3.

Andre turneringsmæssige spørgsmål – BILAG, mail fra HEP
•
Frist for tilførsel af nye spillere til ligahold fastholdes.
•
Der fortsættes med elektronisk holdseddel, men holdsedler på papir accepteres stadig.
•
Deltagelse i Volleyliga klub-møder er stadig obligatorisk, men vi sanktionerer fortsat ikke.
•
Påklædning coachteam – skal vi være mere pragmatiske? Der lempes i reglerne.
•
Bøder for misligholdelse af arrangørforpligtelser. Skal bruges til uddannelse af scout mv.
•
Final 4 – skal terminen flyttes? Administrationen gives mandat til at undersøge om der vil være en bedre
termin, f.eks. i februar-marts.
•
Hvordan får vi flere med i LP? Tages op senere.
•
Der bruges ikke linjedommere i finaleserien.

TVD i fremtiden
Næste møde kommer ikke til at følge den normale læst. Jeg synes det er på tide vi kigger på os selv og finder ud
af hvad TVD er.
•
Hvor skal vi hen, hvad kan vi bidrage med, er det den rigtige konstruktion og form, hvem skal være med,
skal det være én eller flere grupper?
•
Skal vi forme grupper/netværk som alene virker ud fra interesse (f.eks. Liga/certificering, landshold m.v.)
•
Dræber vi lysten ved for mange "udenoms ting"?
•
Hvordan ser vi det kommende TVD-organiserings tilknytning til bestyrelse/forretningsudvalg?
Ref.
TBR bad deltagerne komme med deres bud på det fremtidige TVD og elitearbejde.
•
HON: Arbejde mod et fælles ståsted for klubbernes arbejde. Så kan reglerne godt være løsere.
•
SVB: Ønsker en mere målrettede grupper, der har forstand på og brænder for de forskellige områder,
f.eks. Landshold og VolleyLigaen
•
HEP: Vi kan komme længere med forskelligt, hvis det drøftes i passende fora, hvor folks kompetencer
udnyttes bedre.

•
•
•
•
•
•
•

MGP: Det giver mening med en opsplitning i f.eks. landsholds/sportslig gruppe, eventgruppe,
VolleyLigaen. Savner mere klar delegering af opgaver og kompetenceforhold. Bestyrelsen/politikerne skal
udstikke retningen.
AML: Enig med SVB. Beslutninger kan bedre tages i mindre grupper med folk der har forstand på det.
Bestyrelsen kan godt træffe de beslutninger der skal.
CLB: Enig med SVB og AML. Faglige grupper med relevante kompetencer.
JLP: Føler at meget tid bruges på noget, der ikke er relevant for alle.
OL: TVD skal nedlægges, og erstattes af faggrupper. Man skal være beslutningsdygtige vedr. de vigtige
beslutninger/store linjer. Bestyrelsen skal afgive magt/kompetence.
EJA: TVD skal deles op i faglige grupperinger. De mindre grupper skal også kunne arbejde. Hvis vi skal
udvikle elitekultur, bør vi se på landkortet hvor det giver bedst mening.
JEP: I DVF er der stor spredning i meninger, men også enighed om at arbejde sammen på mange
områder – en opgave at finde sammenhængskraften. JEP fremlagde tanker om elitearbejde. JEP sender
sit oplæg.

Konklusion:
TVD anbefaler at TVD nedlægges og der etableres grupper til varetagelse af elitearbejdet inden for følgende
områder:
•
Landshold og talentarbejde
•
VolleyLigaen og certificering
•
Events
EJA vil medtage TVD’s anbefaling – evt. bestyrelsens beslutning – i beretning til repræsentantskabsmødet.
JLP savner et organisationsdiagram, der giver overblik. CLB ser efter hvad der er lavet før.
HON mindede om at der bør fokuseres på dommerarbejde/Ligadommere. Kan det være med i VolleyLigaengruppen?
4.

Tanker om elitearbejdet fremadrettet
•
Skal vi se på om der skal spilles flere kampe i ligaen end nu? Giver det mening? Økonomien? m.m.
•
Hvordan får vi bedst kommercialiseret ligaen? Hvis f.eks. ovenstående bliver aktuelt, kunne det være at
vores produkt bliver mere værd. Hvem vil være med til en sådan økonomisk investering i volleyball?
Ref.
Blev drøftet under pkt. 3.

5.

Diverse orientering og eventuelt
Ref.
Intet at referere.

