Forretningsudvalget
DATO

Mandag d. 9. november 2015

TIDSPUNKT

Kl. 16.30

STED

DVBF’s kontor/mødelokale

DELTAGERE

Erik Jacobsen (EJA), Jørgen Bentzen (JBZ), Leif Sonnesen (LSO) under pkt. 1-3, Anne Mette
Lykkeberg (AML), Peter Morell (PMR), Mikael Trolle (MT), Claus Bøllingtoft (CLB)

GÆSTER
AFBUD
REFERENT

Claus Bøllingtoft

Referat
1. Referat
Godkendelse af sidste referat.
Referat
Er godkendt.
2. Dagsorden
Godkendelse af dagsorden.
Referat
Godkendt
3. Orientering
Referat
a. VolleyLigaen
De 2 ligaer er kommet godt i gang. Der har været flere tilskuere til kampene end tilsvarende sidste
sæson, og det ser ud til at klubberne gør mere ud af deres hjemmearrangementer.
De 4 playoff stævner er fastlagt.
b. Volley TV og streaming
MT orienterede om aftale med Dream Sport. Der er lavet en aftale for en 4 måneders prøveperiode om
livestreaming.
FU vurderer, at det er nødvendigt at være med på alle platforme med streaming mm. både fra
elitearrangementer og ungdoms- og breddearrangementer.
c. Final Four og Volley Galla, herunder nye medlemmer af Hall of Fame
Der er indgået aftale med Frederiksberg kommune om tilskud på 100.000 kr. til arrangementet i år.
Der mærkes interesse fra mange for både Final Four og Volley Galla.
MT gennemgik indstillinger til Hall of Fame, og FU udpegede de nye medlemmer af Hall of Fame.
d. Beach Volleyball
PMR orienterede.
PMR fremførte ønske fra 2 beachvolleyball-klubber om at en større andel af deltagerbetalingen for touren
går til klubberne. FU afventer evt. udtalelse til budgettet fra BUSG.
Der er foretaget evaluering af touren – fremlægges for bestyrelsen.
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e. Development Center
Intet nyt.
f. CEV kongres den 16.-17. oktober (Nevza kongres den 15. oktober), EJA og MT deltog
Der gives en orientering på bestyrelsesmødet den 28. november.
g. Welcome You projekt Nordeafonden
PMR orienterede om at vi har fået støtte fra Nordeafonden. Det er fælles projekt med Basket. PMR er
projektleder.
4. Orientering økonomi
Herunder drøftelse af politik over for større debitorer (oplæg fra LSO og CLB).
Referat
CLB orienterede.
Procedure for fakturering og restancer blev gennemgået og udsendes med referatet.
5. Budget 2016
Oplæg fra administrationen
Referat
Budgetoplæg fra administrationen blev gennemgået, og indstilles til behandling i bestyrelse.
CLB udsender områdebudgetter til styregrupperne til behandling inden bestyrelsesmødet den 28. november.
6. Næste bestyrelsesmøde den 28. november 2015
Referat
Punkter ud over faste punkter:
• Budget 2016
• DVBF’s internationale repræsentation
• Oversigt over opgave- og ansvarsfordeling administrativt og politisk
• Mødeform repræsentantskabsmøder
• Drøftelse af indhold på temamøde/seminar om retningsmål og forbedringsstrategier den 23. eller 24.
januar 2016
• Orientering fra CEV kongres den 16.-17. oktober (Nevza kongres den 15. oktober), EJA og MT deltog
8. Eventuelt
Referat
Intet til referat.
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