B&U styregruppemøde
DATO

Søndag den 15. november 2015

TIDSPUNKT

10.30-16.00

STED

Mødelokale Kurt Nielsen i Idrættens Hus

DELTAGERE

Jørgen Bentzen (JBZ), Thomas Bro-Rasmussen (TBR), Bjarke Huss (BHU), Lone Godballe (LAG),
Olav Bach (OBA), Birgitte Schwabe (BIC), Anne Mette Lykkeberg (AML), Anders Nielsen (ANI),
Lydia Jørgensen (LJØ), Peter Morell (PMR),

GÆSTER

Claus Bøllingtoft (CLB), Christina Attrup Juhl (CHR)

AFBUD

Preben Dahlgaard (PDA), Henning Gade (HGA)

REFERENT

Claus Bøllingtoft (CLB)

Referat
1. Godkendelse af referat
Ref.
Referat fra den 25. april godkendt.
2. Dagsorden
Godkendelse af dagsorden.
Ref.
Godkendelse af placering af U-DM behandles under pkt. 4 a.
3. Forretningsorden for BogU styregruppen
Foranlediget af diskussion på sidste BUSG møde har DVBF’s bestyrelse vedtaget nye forretningsordner.
Forretningsordenen for BUSG Bilag 1
Ref.
AML uddybede baggrunden for den nuværende udformning.
Der er lavet en fælles og forenklet forretningsorden for alle styregrupper.
4. Kort orientering fra de enkelte områder der hører under BUSG
Ref.
a. Ungdom: Anne Mette + Bjarke + Olav + Anders + Jørgen
Der er fremsendt indstilling fra arbejdsgruppen vedrørende placering af U-DM.
BHU spurgte til om det er nødvendigt at BUSG skal beslutte, idet det bør være arbejdsgruppens
ressortområde.
BUSG besluttede, at de faglige beslutninger tages i arbejdsgrupperne. Formanden er ansvarlig for at
bringe sager i BUSG, hvor der skal tages politisk eller principiel beslutning.
BUSG tiltrådte arbejdsgruppens indstilling. Placering af U-DM meldes ud som nyhed på volleyball.dk mm.
b. Senior: Lone + Anne Mette + Jørgen
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OBA bragte op, at vi skal være opmærksomme på prispolitikken i forbindelse med seniorturnering i
Volleyball Syddanmark og vores tilbud i øvrigt.
BIC tilknyttes gruppen.
c. Uddannelse + Development Center: Thomas + Bjarke + Lydia + Jørgen
TBR orienterede om kommende arbejde med at kigge DVBF’s uddannelsesstruktur og synlighed
igennem. TBR, LJØ og CHR arbejder med det.
LAG ønsker der kigges på dommeruddannelsen. Der mangler tydelig kommunikation om ny struktur på
dommeruddannelsen til kredse mm. Administrationen viderebringer input til DSG.
d. Beach: Lydia + Jørgen
LJØ orienterede. Touren 2015 blev afviklet med en ændret turneringsstruktur, bl.a. genindførelse af
semifinalestævner. Positivt med flere deltagere. Positiv evaluering fra spillerne. God stævneafvikling og
høj kvalitet i set up’et til flere stævner, bl.a. med tribuner, speak, spilletrøjer etc.
e. Klubudvikling + frivillighed: Henning + Olav + Preben + Jørgen
OBA orienterede om at gruppen ikke er i gang endnu.
PMR oplyste, at der selvfølgelig arbejdes med det i det daglige konsulentarbejde i Bredde og Udvikling.
BIC tilknyttes gruppen.
5. 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 fx orientere om personalesituationen i B&U.
Ref.
PMR orienterede om organisation og personalesituation i DVBF.
SVBK: Henning Gade har orlov som formand, Tobias Harpsøe er konstitueret formand. Carsten Olsen er trådt ud
af bestyrelsen. Christina Cassone er blevet fastansat som kredssekretær.
FVBK: Intet nyt.
Syddanmark: OBA orienterede om arbejdet med at lave en ”intro-række” for seniorer i samarbejde med andre
kredse og evt. andre samarbejdsparter, f.eks. efterskoler og DGI. Tilbuddene skal være fleksible og økonomisk
overkommelige.
MJVB: Kredsen er glad for at DVBF laver en særlig indsats i Århusområdet, og støtter også økonomisk. Der er
fokus på dommersituationen.
NVBK: På seniorsiden fungerer det fint i år 1 under DVBF’s administration. Bekymrende at der ikke afvikles
aktiviteter for ungdomshold (6-mands volley). En mulighed er, at ungdomsholdene i NVBK deltager i MJVB’s
stævner.
6. BUSG Økonomi, status og budget 2016
Gennemgang af forecast for 2015 på BUSG området. Forecast gennemgås på mødet.
Proceduren for budgetarbejdet i DVBF er således.
1. Bestyrelsen kommer med input til ledelsesgruppens budgetforudsætninger (12. sep. 2015)
2. Administrationen udarbejder første udkast til budget der behandles i FU (7. okt. og 9. nov. 2015)
3. BUSG kommenterer og kommer med input til det konkrete budget (BUSG møde 15. november)
4. Bestyrelsen behandler budgettet på møde 28. nov.
Bilag 3 (sendes efter FU mødet 10/11)
Ref.
Forecast og budget blev gennemgået og kommenteret.
BUSG tiltrådte budgettet inden for områderne. Dog skal budgettet for beachtouren evt. tilrettes i forhold til
kommentarer.
LJØ orienterede om henvendelsen fra 2 Beachvolleyball-klubber angående økonomien for arrangørklubber på
Beach touren, på baggrund af sidste års ændring af klubbernes andel af deltagerbetalingen fra 25 til 35 %. JBZ
og LJØ behandler sagen sammen med administrationen før næste bestyrelsesmøde hvor budget skal behandles.
7. Beach Tour 2015
Generel orientering, og Beach Tour 2016. Diskussion af ungdomsbeach og DM for ungdom
Ref.
LJØ orienterede under pkt. 4.d. om touren 2015.
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PMR spurgte til BUSG’s holdning til at der ikke blev afviklet DM for ungdom. De ungdomshold der var, deltog i
seniorrækkerne undervejs, og havde derfor ikke kvalificeret sig til ungdoms-DM.
LJØ fremhævede, at der bør sættes fokus ungdomssiden inklusive afholdelse af U-DM, herunder at få rettet op
på de problemer, der havde været i 2015.
LAG foreslog ”familie-rækker”, hvor børn og voksne kan være sammen.
Peter Morsing indkalder til møde med beach-klubberne med flere, om hvordan vi kan få flere ungdomshold aktive
og deltage på Beachtouren i ungdomsrækker og U-DM. BHU og ANI opfordrede til at man inddrager
volleyballklubberne med ungdomsspillere i diskussionen.
Planlægning af touren 2016 er godt i gang og kommer til at ligne touren 2015. Arrangørmøde blev aflyst grundet
mange afbud.
OBA spurgte til mulighederne for synlighed af private stævner på tour-siden.
8. Status projekter i BUSG Kidsvolley 2,0, Nordea Fonden ”Volley i skolen”, Novo Nordisk Kidsvolley
skoleturneringer, ”Det gode unge liv” Welcome you Nordea Fonden.
Orientering om nyt projekt ansøgt til CEV: Bilag 2
Speciel orientering om Welcome you projektet. 1. november fik vi at vide at DVBF havde vundet Nordea Fonden
store konkurrence om ”Det gode unge liv”
Ref.
PMR orienterede om Welcome You. BUSG udtrykte stor anerkendelse og ros for opnåelse af projektstøtten.
Der var forslag om ”Welcome You to” for flygtninge. PMR tager ideen med i det videre arbejde.
CHR orienterede om rekrutteringstiltag i forbindelse med Novo Nordisk skolestævner. Bl.a. kan der udleveres en
”goodie-bag” med forskelligt materiale til børnene som tager det med hjem til forældre.
PMR orienterede om nyt udviklingsprojekt søgt i CEV med fokus på Beachvolleyball (deltagelse i internationale
ungdomsstævner, rekruttering, kraftcentre).
9. Klubudviklingsprojekt i 25-50-75 strategien
Hvilke muligheder giver det i vores arbejde med klubudvikling. Bilag 4
Ref.
PMR orienterede om processen med at finde samarbejdsforbund, hvilket skal gøres i enighed mellem DIF og DGI.
10. Medlemsundersøgelse
På DVBF repræsentantskabsmøde i juni lovede bestyrelsen at prøve at analysere årsagen til den tilbagegang
volleyball har oplevet den sidste sæson. En tilbagegang fra 16.772 medlemmer til 15.264 I alt -1508 medlemmer
Thomas Bro har taget denne opgave på sig og vil gerne diskutere med BUSG hvordan en spørgeguide til klubber
og medlemmer kan sammensættes.
Ref.
TBR redegjorde for status i udformning af spørgeskemaet.
BUSG drøftede forskellige spørgsmål.
Spørgeskemaet bør udlægges som noget positivt – altså ikke begrundet i medlemstilbagegang osv.
LJØ nævnte at det kunne være relevant at undersøge skift mellem volleyball og beachvolley ud fra et
fastholdelsesperspektiv.
TBR takkede for input. TBR og PMR arbejder videre.
11. Eventuelt
Ref.
PMR redegjorde for baggrunden for initiativprisen.
Forslag sendes til CHR chr@volleyball.dk senest den 25. november. Behandles i bestyrelsen den 28. november.
Næste BUSG møde er planlagt til lørdag den 2. april 2016. Det er i den weekend der afholdes DM for U16 i Ikast.
Mødested fastsættes senere, idet BUSG har talt om at mødes i forbindelse med et DM eller lignende – eller i
Slagelse.
Alternativt sendes Doodle i forhold til at finde en ny mødedato.
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