Forretningsudvalget
DATO

8. januar 2014

TIDSPUNKT

Kl. 16.30-21.30

STED

DVBF’s mødelokale/kontor

DELTAGERE

Erik Jacobsen (EJA), Jørgen Bentzen (JBZ), Leif Sonnesen (LSO), Mikael Trolle (MT), Peter Morell
(PMR), Claus Bøllingtoft (CLB)

GÆSTER
AFBUD
REFERENT

Claus Bøllingtoft (CLB)

Referat
1. Referat
Godkendelse af sidste referat.
Ref.
Er godkendt.
2. Dagsorden
Godkendelse af dagsorden.
Ref.
Nyt punkt vedrørende Beachvolleyball pokalturneringen.
FU beslutter at årstallet skal stryges i propositionerne i afsnit vedrørende deltagende spillere.
Dvs. at alle spillere kan deltage – såvel udenlandske som danske – når de opfylder betingelserne:
• Alle danske spillere og spillere med udenlandsk statsborgerskab, der er registreret online hos DVBF for
sæsonen 2013 kan tilmelde sig til pokalturneringen. Det er yderligere et krav, at spillere med udenlandsk
statsborgerskab skal være tilknyttet et nationalt forbund under FIVB. For danske spillere og spillere med
udenlandsk statsborgerskab, der er bosat i Danmark, gælder det endvidere, at de skal være medlem af
en dansk volleyball- eller beachvolleyklub under DVBF.
3. Orientering
Ref.
PMR og MT orienterede om status efter omorganisering.
4. Økonomi, generelt
Status på bogføring, debitorer og likviditet.
Ref.
CLB orientrede.
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5. Økonomi, opfølgning og budget
Gennemgang af årsestimat 2013.
Indstilling til budget 2014.
Ref.
CLB orienterede om årsestimat.
CLB og administrationen arbejder videre med budgettet, der fremlægges for bestyrelsen.
6. Forberedelse af bestyrelsesmøde den 18. januar
Ref.
Følgende punkter sættes på dagsordenen:
• Orientering økonomi
• Strategi
• Budgetvedtagelse
• Repræsentantskabsmøde
• Protestsag
7. Køreplan for repræsentantskabsmøde 2014
Ref.
CLB orienterede og sender køreplanen.
FU indstiller til bestyrelsen at repræsentantskabsmødet afholdes i Slagelse, da der afholdes EMkvalifikationspulje.
CLB indkalder senest den 24. januar med mulighed for at gøre indsigelse.
8. Ankesag
KSV anker TSG’s afgørelse vedrørende protestsag. BILAG
Ref.
FU indstiller til bestyrelsen, at TSG’s afgørelse stadfæstes.
JBZ deltog ikke i behandlingen, da han er inhabil.
9. Langsigtet eventstrategi
Specielt vedrørende Beachvolleyball.
Ref.
FU drøftede mulighederne for at afholde store events i Danmark.
Tages op i bestyrelsen i sammenhæng med strategidebatten.
10. Eventuelt
DVBF har 60 års jubilæum den 4. april 2014.
Ref.
Ledelsesgruppen arbejder videre med en opdatering af vores historie 50-60 år, så den er beskrevet.
Orientering om superfrivilligfesten den 25. januar.
Næste møde tirsdag den 11. februar 2014.
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