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Referat
1. Referat
Referatet godkendt
Der blev henstillet til, at fremtidige referater blev mere informative og læsevenlige. Interne bilag, kontrakter,
personfølsomme oplysninger etc. vil ikke blive offentlig tilgængelige. Referater vil når de er godkendt af
styregruppen blive lagt op på hjemmesiden.
2. Dagsorden
Dagsordenen godkendt.
3. Forretningsorden for BUSG
Ændring af forretningsorden vil blive behandlet på det kommende bestyrelsesmøde. Normal procedure er, at alle
forretningsordener bekræftes/opdateres/ændres på det første møde i bestyrelsen efter hvert
repræsentantskabsmøde.
På mødet blev der peget på, at flere paragraffer bør ændres, så de passer til en styregruppe med 12
medlemmer. BUSG kommer med et udspil til bestyrelsen, i forhold til de ændringer der bør foretages.

4. Kort orientering fra de enkelte områder der hører under BUSG
Der blev kort afrapporteret fra de enkelte områder hvor det væsentligste var
Ungdom: DM afviklingen er i fuld gang. Positivt med flere wildcards end vi plejer. Reglementer for ungdom
revideret i løbet af året.
Orientering om det nye Efterskoleprojekt hvor der knyttes kontakt mellem efterskoleelever, der har fået lyst til
volleyball og en volleyballklub.
Storcenterevent er et nyt synlighedstiltag. Her køber storcentre os til at lave forskellige stande, aktiviteter etc. for
at promovere volleyball. Projektet styres af Thomas Lüthi og er arbejdsneutralt for DVBF og genererer et
overskud til DVBF. Der er indtil videre solgt 3 storcenterevents.
Senior: Det væsentligste på dette område har været planlægningen og gennemførelsen af den nye
turneringsstruktur, der træder i kraft ved starten af den nye sæson. Der har været mange positive
tilkendegivelser på den nye struktur.
Uddannelse: Der er planlagt 5 aktiviteter i Developmentcentret. Disse kan ses under udvikling på volleyball.dk
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Thomas har været til møde i CEV ang. stort internationalt trænerkursus der planlægges afholdt i 2016. Kurset
ligger uden for Developmentcentret. Initiativet er blevet positivt modtaget og der afventes svar i løbet af maj.
Uddannelseshusets faste aktiviteter er planlagt og gennemføres alle i efteråret. Der ud over afvikles kurser efter
behov og ved henvendelse fra klubberne.
Beach: Beach Tour 2015 er på plads. Bellevue er ny på Touren, men vi har desværre måtte sige farvel til to
arrangører i år Randers og Vejrs.
OBVK indgår sammen med forbundet i projekt ”Volley i skolen”
Det blev besluttet at tilføje Klubudvikling + frivillighed til de fire grupper der er i BUSG. Medlemmerne i BUSG har
fordelt sig således på områderne.
•
•
•
•
•

Ungdom: Anne Mette + Bjarke + Jørgen, Olav, Anders
Senior: Lone + Anne Mette + Jørgen
Uddannelse + Development: Thomas + Bjarke + Lydia + Jørgen
Beach: Lydia + Jørgen
Klubudvikling + frivillighed Jørgen, Henning, Olav, Preben

Som formand for BUSG er Jørgen med i alle grupper

5. Medlemstal 2014
Medlemstallene for 2014 blev gennemgået. Den store tilbagegang på ca. 10% er bestemt problematisk, selv om
en del af tilbagegangen kan forklares ved at Havevolleyprojektet er afsluttet, opgørelsen af bedstevolleyspillere
samt projekt der forskyder sig i tid. Disse projekter kan eksempelvis være klubprojekter der får medlemmer ind i
november og derfor først tæller med året efter, da medlemmer skal være medlem i klubben i mere end 3
måneder for at kunne tælle med i medlemsopgørelsen.
Der var stor enighed i BUSG om, at en medlemstilbagegang er problematisk. Specielt er det problematisk på
ungdomssiden i det jyske område. Peter indkalder til møde i maj, hvor de turneringsansvarlige på
ungdomsområdet diskuterer muligheder for at få flere hold ud og spille turnering.
Det blev diskuteret, om det er muligt specifikt at finde hvor vi taber medlemmerne. Hvis vi skal det, så kræves
det, at det er DVBF der forsøger at få de oplysninger ind. DIF’s medlemsregistrering åbner ikke mulighed for, at
få flere oplysninger eller ændre de aldersgrupper der kan søges på.
De yderligere analyser der kan foretages på DVBF’s medlemstal kan se på dette link
http://www.dif.dk/da/om_dif/medlemstal
6. Projekter i BUSG Kidsvolley 2,0, Nordea Fonden ”Volley i skolen”, Novo Nordisk Kidsvolley skoleturneringer,
”Det gode unge liv” Welcome you Nordea Fonden.
Peter gennemgik de 3 store projekter som BUSG er involveret i samt det muligt projekt ”Welcome you” som
DVBF muligvis kan blive en del af.
Kidsvolley 2.0. År et i projektet er afsluttet og evalueret med DIF. Projektets løbetid er 4 år. Projektets
overordnede mål er at styrke klubfundamentet for Kidsvolley gennem en meget fokuseret indsats. Det vil vi gøre
ved at styrke frivilligheden ved at give massiv opbakning, udvikling og anerkendelse til de frivillige ildsjæle. I
2014 har vi haft omkring 200 klubbesøg i vores Kidsklubber og arbejdet på at skabe glæde og tro på
mulighederne i Kidsvolley. Vi har fået et rigtig godt kendskab til Klubberne. Målet med projektet er også at få
flere Kidsspillere. Vi vil i 2015 arbejdet mere fokuseret med klubber der har et udviklingspotentiale for flere Kidsog ungdomsspillere.
Volley i Skolen. Nordea Fonden
Nøgleordene for Volley i skolen er: Tilgængelighed og fleksibilitet – på en ny måde. Det skal med andre ord være
let – legende let – at lade sig inddrage, involvere og deltage i Kidsvolley i skolen. Projektet understøtter den nye
folkeskolelovs krav om 45 minutters fysisk aktivitet om dagen. Samtidig skaber Volley i skolen grobund for en
vigtig foreningstilknytning, der vil gavne målgrupperne og (lokal)samfundet generelt. Samtidig styrkes Dansk
Volleyball Forbunds foreningers rekrutteringsgrundlag.
Vi har i det først år af projektet fået rekrutteret 20 volleyballklubber og 60 skoler til projektet. Projektet følger
den tidplan og økonomi der er aftalt med Nordea Fonden
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Novo Nordisk Kidsvolley skoleturneringer
Projektet understøtter vores generelle fokus på Kidsvolley. Der er et meget positivt samarbejde med Novo
Nordisk. Novo Nordisk aftalen udløber med udgangen af 2015. Der er allerede forhandlet en aftale igennem for
2016
Welcome you Nordea Fonden
Projektet er en del af en stor konkurrence Nordea Fonden har udskrevet om det gode unge liv. Projektet er
målrettet de 18-24 årige. DVBF’s projekt er udvalgt blandt 456 projekter og er nu sammen med 26 andre
projekter videre til Fase 2. Her skal det endelige projekt udformes sammen med Nordea Fonden og derefter
afgøres det om vi får projektet.
7. BUSG økonomi
Budget 2015 blev gennemgået og der blev stillet spørgsmål til sammenhængen i hvordan økonomien hænger
sammen i de områder BUSG har ansvaret for.
På mødet blev ikke fremlagt noget forecarst. Forecarst for 2015 fremlægges på næste møde. På nuværende
tidspunkt er der ingen indikationer på at vi ikke holder budgettet for 2015
8. Godkendelse af BUSG strategier
Det er bestyrelsen der skal godkende DVBF’s samlede strategier inklusiv strategierne for BUSG områderne.
Strategierne for BUSG området er hørt i Kredsene og i beach gruppen. Der indstilles til bestyrelsen, at de
godkender de fremsendte strategier for BUSG området. Henning Gade kunne ikke godkende indstillingen.
9. Beachvolley Propositioner til beachtour
Der var ros til BeachTour-arbejdsgruppen for videreudviklingen af propositionerne for DM-touren.
Propositionerne blev principielt godkendt, dog med ønske om enkelte afklarende præciseringer bl.a. vedr.
organisering.
10. Eventuelt
Henning Gade refererede fra møder mellem DGI volleyball, DVBF og SVBK, hvor man har besluttet at lave et tæt
samarbejde på flere områder. Dette samarbejde skal udvikles igennem 2015, med konkrete aktiviteter til følge.
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