B&U styregruppemøde
DATO

Fredag d. 22. august 2014

TIDSPUNKT

Kl. 17.00-20.00

STED

DVBF’s kontor

DELTAGERE

Jørgen Bentzen (JBZ), Anne Mette Lykkeberg (AML), Lydia Jørgensen (LJØ), Bjarke Huss (BHU),
Lone Godballe (LAG) Peter Morell (PMR),

GÆSTER

Christina Attrup Juhl (CHR)

AFBUD

Thomas Bro-Rasmussen (TBR),

REFERENT

Christina Attrup Juhl (CHR)

Referat
1. Dagsorden
Godkendelse af dagsorden.
Ref:
Af hensyn til LAG der var med på telefon, blev der bytte rundt på punkterne på dagsordenen
2. Forretningsorden for BogU styregruppen
Bilag 1
Ref:

-

Forretningsordenen drøftet
Der afholdes møder efter behov, men det forventes at der skal være 2 møder om året. Mange ting vil
kunne klares i forbindelsesmøder eller over telefon mm.
Claus skal sende reglementer for omkostningsdækning for bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsen.

3. Kort orientering om de enkelte områder der hører under BogU
1. Ungdomsområdet
2. Seniorområdet
3. Beachområdet
4. Developmentcenter
5. Uddannelseshuset
Ref:

-

Peter orienterer om områderne
o Lidt opklarende spørgsmål vedr. Beachtouren fx.
 Afgørelserne ligger hos BUSG, men det er arbejdsgruppen i beachvolley der kommer
med forslag mm. Drejer det sig om økonomi skal det besluttes i FU
 Er der arbejdsgrupper under alle områder. Nej det er kun beachtourarbejdsgruppen +
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beacharbejdsgrupper og ellers er det Ad Hoc arbejdsgrupper.

4. Forventningsafstemning. Hvordan skal styregruppearbejdet udmøntes i praksis
Ref:

-

-

-

Forslag om, at man som medlem skal arbejde med de områder, der har interesse for en. At man bliver
hovedansvarlig for enkelte områder og ikke skal forholde sig til alle BUSG områder.
Medlemmerne i styregruppen vil gerne arbejde og ikke blot holde minibestyrelsesmøder
Vigtigste opgave er, at medlemmerne skal støtte administrationen, så de kan fokusere på deres
opgaver.
Hvilket mandat har man som bestyrelsesmedlem. Man vender beslutninger med administrationen
inden der siges go overfor Volleyball DK. Vigtigt at styregruppens medlemmer vender nye tiltag med
administrationen.
Styregruppen skal arbejde politisk og gå forrest i beslutningerne
Vigtigt med loyalitet i styregruppen, så der bakkes op omkring indstillinger og beslutningerne. Og så kan
det være at det ændres en anden gang, men indtil da bakkes op om de fælles beslutninger.
Ansvarlig for forskellige områder
o Ungdom: Anne Mette + Bjarke
o Senior: Lone og Anne Mette
o Uddannelse + Development: Thomas, Bjarke og Lydia
o Beach: Lydia og Jørgen
o Jørgen: Er ellers med i alle grupperne.

5. Økonomien i BogU
Ref:

-

Peter orienterede

6. Ungdomsreglementer til diskussion og godkendelse
Bilag 2
• Weekendstævner / U21
• Seedning til U21 DM
• Seedning til U14-16-18 DM / turneringsprogram
Ref:

-

-

Ungdomsreglementerne blev diskuteret. Ungdomsreglementerne fra sæson 2013/2014 fortsætter i
2014/2015. Henrik Petersen konsekvensretter og sender til godkendelse i BUSG. Anne Mette tjekker
samtlige reglementer igennem
Der nedsættes en arbejdsgruppe med Anne Mette og Bjarke med hjælp fra administrationen (Henrik og
Sven) som arbejder videre med ungdomsturneringen. De udarbejder et forslag til nye reglementer for
ungdomsturneringen og laver herefter en indstilling til BUSG.
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7. Planlægning af møder i BogU
På mødet præsenteres forslag til terminer og emner periodisk.
Ref:

-

-

2 møder mere i denne sæson et efterår og et forår. Første møde omkring økonomi og andet møde i foråret
hvor arbejdet evalueres.
o Møde d. 25.10 og d. 18.4/d. 25.4. Jørgen tjekker op med Lone og Thomas hvilken af de to
datoer der er bedst.
Lone vil gerne mødes lørdag.

8. Eventuelt
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