B&U styregruppemøde
DATO

2. april 2016

TIDSPUNKT

10.30 -15.30

STED

Hotel Jens Baggesen Batterivej 3-5, 4220 Korsør

DELTAGERE

Jørgen Bentzen (JBZ), Thomas Bro-Rasmussen (TBR), Bjarke Huss (BHU), Lone Godballe (LAG)
Peter Morell (PMR), Henning Gade (HGA) Olav Bach (OBA) Birgitte Schwabe (BIC), Lydia
Jørgensen (LJØ), Claus Bøllingtoft (CLB), Christina Attrup Juhl (CHA)

GÆSTER
AFBUD

Anne Mette Lykkeberg (AML), Anders Nielsen (ANI), Preben Dahlgaard (PDA)

REFERENT

Claus Bøllingtoft (CLB)

Referat
1. Godkendelse af referat
Ref.
Er godkendt
Bilag der fremlægges på mødet skal medsendes referatet.
2. Dagsorden
Godkendelse af dagsorden.
Ref.
Godkendt
3. Kort orientering fra de enkelte områder der hører under BUSG
Ref.
A. Ungdom: Anne Mette + Bjarke + Olav + Anders + Jørgen
BJU orienterede om at U-DM’erne er i gang.
Der er uddelt et ekstra wildcard til deltagelse i DT i forhold til propositionerne.
B. Senior: Lone + Anne Mette + Birgitte + Jørgen
BJU orienterede om situationen med at der er flere hold (både damer og herrer), der ikke
ønsker at spille i den række de er kvalificeret til i DT. TU vil evaluere på den nye
turneringsstruktur.
Der skal også ses på de faktorer der spiller ind, når klubberne har svært ved at skaffe
spillere og frivillige.
C. Uddannelse + Development Center: Thomas + Bjarke + Lydia + Jørgen
TBR orienterede om at planlagt møde ikke er afholdt endnu med instruktører.
D. Beach: Lydia + Jørgen
LJØ orienterede. Der er etableret en ungdomsbeachgruppe, der ser på hvordan vi kan
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rekruttere flere ungdomsspillere til beachvolleyball.
Der er etableret kraftcentre i København og Odense, hvor der er try-out til at deltage i
talentudviklingsarbejdet her.
Seniorlandsholdene arbejder seriøst med at høste erfaring.
E. Klubudvikling + frivillighed: Henning + Olav + Preben + Birgitte + Jørgen
OBA orienterede om at der ikke er noget nyt at berette.
JBZ spurgte til input til beretningen. PMR og JBZ udarbejder udkast til beretning, der rundsendes for supplering.
4. Kort orientering fra forbund, kredse og kredsområder
Det forventes at alle har forberedt det de vil orientere om! – Ligeledes at det er orientering, som er relevant for
BUSG eller er til foreløbigt internt brug.
Forbundet vil orientere om personalesituationen og DIF nye fordelingsnøgle (Peter Morell)
Ref.
PMR orienterede om ændring i organisationen.
Fremover vil CLB tager sig af de administrative ting, og CHR vil tage sig af de faglige områder. PMR vil arbejde
med enkelte projekter.
Sara Winther Jensen er på barsel. SJE’s opgaver overtages af de øvrige konsulenter og projektansatte.
Rasmus Kjeldbjerg er ansat til Welcome U og delvis barselsvikar.
Mads Rosager vil senere blive ansat til primært Welcome U og afløser på beachområdet.
Karsten Vium Strandridder har overtaget aktiviteterne i NVBK.
Maria Viborg og Rikke Smed Iversen er ansat til Welcome U og projekt i Århus.
PMR orienterede om ændring i DIF’s økonomiske fordelingsnøgle.
Ny model skal træde i kraft fra 2018. I 2018 og 2019 er man garanteret mindst 90 % af det tilskud man har fået
i 2017.
I 2016 tildeles efter aktiviteter i 2012-2014.
I 2017 tildeles efter aktiviteter i 2013-2015.
Fordelingsnøglen som vi kender den vil udgå fra 2016.
Tilskud til specialforbundene vil fremover i højere grad blive givet ud fra strategiske aftaler med DIF. Der skal
laves en disciplinanalyse i samarbejde med DIF.
OBA spurgte til ny pulje fra DIF. Administrationen undersøger nærmere.
BHU roste administrationen for forudseenhed i forhold til støttemuligheder.
SVBK ved HGA.
Året er gået godt, med ny bestyrelse, konstitueret formand og ny sekretær. Antal hold er fastholdt på trods af
flere hold til DT. Man har besluttet at forlænge næste sæson til maj. Der bliver fokus på flere frivillige i klubber
og bestyrelse og udvalg. Bestyrelsen genopstiller med Thobias som formandskandidat.
FVBK ved BIC.
Positivt med flere spillere – også unge – til stævnerne. Overvejer også en længere sæson. Bestyrelsen
genopstiller.
MJVB ved LGA.
Arbejdet er uddelegeret og det går stille og roligt.
Syddanmark ved OBA og PMR.
Karsten Vium Strandridder styrer aktiviteterne i tæt kontakt med klubber. Der vil blive fokuseret på samarbejde
med efterskolerne. Der er stadig gode og velbesøgte netværksmøder. HGA efterlyser referater, som kan inspirere
andre. Der sendes link til referater med referatet.
NVBK ved PMR.
Der er netværksmøde den 12. april for at evaluere sæsonen og snakke om fremtiden. Der er indkaldt til
repræsentantskabsmøde den 26. april med nedlæggelse af kredsen på dagsordenen. Arbejdet vil organiseres
som i Syddanmark.
HGA spørger til om der kan tænkes flere turneringer for bedstevolleyspillere – evt. landsdækkende stævner. CHR
orienterede om, at Randi Fectenburg har det som sit område og udvikler løbende på præcis turneringsstruktur
efter ønsker fra klubberne. Er i dialog med klubberne der har interesse.
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5. BUSG Økonomi, status (Claus Bøllingtoft)
Gennemgang af forecast for 2016 på BUSG området. Forecast gennemgås på mødet.
Ref.
CLB orienterede.

6. Beach Tour 2016 generelt (Peter Morell) samt Beach Tour 2016 Propositioner (Lydia Jørgensen)
Bilag 1.
Ref.
Beachtouren 2016 er på plads og offentliggjort.
Propositionerne for Beach Touren blev godkendt.
I forhold til beslutningsprocessen skal materialet sendes til BUSG rettidigt.
Propositionerne for ungdoms DM.
Godkendt med den tilføjelse, at man ikke både kan deltage i ungdoms DM og senior DM.
Desuden præciseres tidsfrister, så der f.eks. ikke står ”ca. 9 dage”.
7. Status projekter i BUSG, Kidsvolley 2,0, Christina Attrup Juhl, Nordea Fonden ”Volley i skolen” Christina Attrup
Juhl, Novo Nordisk Kidsvolley skoleturneringer, Christina Attrup Juhl ”Det gode unge liv” Welcome you Nordea
Fonden. Peter Morell
Ref.
CHR orientererede. Præsentation sendes med referatet.
HGA spurgte til om projekterne havde ført til flere medlemmer. CHR og PMR oplyste, at det ikke er det primære
resultat, men vi har nok forhindret tilbagegang som andre forbund har oplevet. Strategierne i de enkelte
projekter ændres undervejs, hvis det viser sig at være mere formålstjenligt.
PMR orienterede om Welcome U (Nordea Fonden), som er kommet rigtig godt i gang.
BIC opfordrer til at kredsene informeres mere om projekterne undervejs.
8. Strategier. Holder vi den retning vi har lagt (Jørgen Bentzen)
Bilag 2
Ref.
Der var enighed om at det gør vi.
9. De nye medlemstal for 2015 (Christina Attrup Juhl) samt medlemsundersøgelsen (Thomas Bro-Rasmussen)
Bilag 3
Ref.
Orientering er udsendt.
Medlemstallene bliver officielt offentliggjort den 5. april. CHR sender orientering til kredsene mv.
10. Henvendelse fra Ishøj med Klage til DVBF over Brøndby/Vestegnen (Claus Bøllingtoft)
Bilag 4+5
Ref.
Sagen tages op i bestyrelsen.
11. Visionssamarbejdet 25-50-75 med DGI Status på arbejdet (Christina Attrup Juhl)
Ref.
Vi har deltaget i et par møder med DGI, men der er ikke nogen konkret aftale endnu.
HGA opfordrer generelt til at DVBF udsender orientering om de gode erfaringer til klubformænd.
12. Fælleskonsulent i Vejle (Olav Bach)
Bilag 6
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Ref.
OBA uddybede forslaget, der skal betragtes som et pilotprojekt der kan implementeres mange andre steder.
OBA beskriver konceptet og sender til administrationen, der arbejder videre med det.
13. Stævneafgifter for motionsniveau og eksistens af kredsturneringsstyregruppe (Birgitte Schwabe)
Bilag 7
Ref.
Administrationen udarbejder skriftligt oplæg, der rundsendes.
14. Opfølgning på arbejde vedrørende den fortsatte udvikling af strukturen i Volleyball Danmark; ønske om
debatpunkt på DVBFs rep. møde (Birgitte Schwabe)
Ref.
PMR foreslår at punktet tages på som et punkt på BUSG for en uddybende diskussion. Det kan evt. være på et
temamøde, hvor man kan diskutere struktur og fremadrettet på de forskellige områder.
15. Møderække BUSG 2016-2017 (Claus Bøllingtoft)
Husk meget gerne jeres kalender til dette punkt
Ref.
Der afholdes 3 møder i løbet af sæsonen.
JBZ laver forslag til møderække sammen med administrationen.
16. Eventuelt
Ref.
CHR orienterede om, at der igangsættes proces vedrørende ungdomskåringer.
JBZ nævnte muligheden for at indstille frivillige til DVBF’s hæderstegn.
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