Repræsentantskabsmøde 2018
Volleyball Danmark
Søndag den 27. maj 2018
kl. 10.00
Hotel Scandic, Odense

Referat

Referat
1. Valg af dirigent
Robert Mikelsons blev indstillet af bestyrelsen og valgt.
2. Godkendelse af formandens beretning, herunder også beretninger fra
de enkelte områder
Formanden Erik Jacobsen bød alle velkommen. En særlig velkommen til Helle
Carlsen fra DIF.
Erik Jacobsen supplerede den skriftlige beretning.
•
•
•
•
•

Fokus på dommerrekruttering.
Vi er med volley.tv rustet til fremtiden.
Betting-firmaer viser interesse for volleyball. Det kan give payback.
Interesse fra Danmarks Radio, der bruger vores produktioner.
En mærkesag for bestyrelsen, at få genoprettet vores egenkapital.

•

Der er afrapporteret vedrørende arbejdet med evt. at genoprette kredse i de
2 kredsløse område.

•

Netværksmøder er sat i gang og vil blive fortsat, så vi kan samarbejde bredt i
Volleyball Danmark om fælles indsatsområder.

•

Erik Jacobsen gjorde opmærksom på den nye pulje på 45 mio. kr. til klubprojekter – kan ses på DIF’s hjemmeside.

Debat
Olav Bach opfordrede til at næste års workshop handler om ansatte i klubber,
og VK Vestsjælland kan fortælle om deres erfaring.
Jørgen Donslund. Er der økonomi/tilskud til de kredsløse områder fra fælleskassen?
Leif Sonnesen. Der er indtægter der modsvarer udgifterne.
Mie Nonbo Holck. Hvordan vil VD få flere dommere? (Der er ikke budgetteret
med flere DT-dommerkurser.)
Erik Jacobsen. Vi vil snakke med kredse og klubber
Elmer Pedersen. Opfordrer til at komme i gang med dommerrekruttering. Det
er vores alles problem. Samarbejde er vejen frem.
Elmer Petersen. Hvor langt er man kommet med at klubbernes evt. kan streame
selv?
Mikael Trolle. Der er sat kvalitetskrav til hvad vi kan streame. Det kan være
nødvendigt at klubberne skal investere i udstyr.
Pau Larsen. Ønsker at vide hvad er krav vedrørende streaming. Opfordrer til at
sprede vores produkt til YouTube, Instagram mv.
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Olav Bach. Vigtigt at kende tal for økonomi i de kredsløse områder, i forbindelse med om vi skal nedlægge de sidste kredse eller oprette flere.
Leif Sonnesen. Står i regnskabet. Den nøjagtige opgørelse over medarbejdertimer er svær at opgøre, da vi ikke fører timeregistrering.
Olav Bach. Synes det er vigtigt at vi får et oplyst grundlag for at diskutere
kredse eller ikke kredse.
Leif Sonnesen. Vi kan ikke opgøre det præcise timetal for hvad der bruges.
Karsten Strandridder. Fremgår af regnskab. Mere relevant hvad VD løser af
opgaver.
Jørgen Donslund. Der må være sat normering af hvad der bruges til det kredsløse.
Leif Sonnesen. Nej det har vi ikke.
Erik Gravesen. Efterlyser en præcisering af begreberne i ungdom.
Beachvolley har noget der ligner 25 års jubilæum – kan det markeres i efteråret? Foreslår DM for mixhold i beachvolley. Foreslår streaming/kommunikation fra større beachstævner som Nevza.
Christina Attrup. Det er klart defineret hvad der er ungdom.
Judith Parus. Træt af diskussion om kredse eller ikke kredse. Lad os snakke om
hvad der er bedst for volleyball. Lad folk i kredsområdet selv bestemme om de
vil have kreds.
Uheldigt at repræsentantskabsmøde ligger sammen med U-DM.
Jørgen Bentzen. Der bliver gjort hvad vi kan for at planlægge udenom, men det
var ikke muligt i år.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.

3. Fremlæggelse af den reviderede resultatopgørelse samt status pr. 31.
december 2017 til godkendelse
Leif Sonnesen gennemgik resultat for 2017 og de væsentligste afvigelser.
Leif Sonnesen gennemgik budget 2018, og forudsætningerne og ønsker om opbygning af egenkapital.
Rikke Thomsen. Ærgerligt at det er klubberne og medlemmerne, der skal holde
for. Hvad med at finde sponsorer?
Hvorfor er kendte ændringer ikke med, som f.eks. gebyr ved ungdoms-DM?
Hvorfor er forventningerne til Final 4, hvor der er sat mere af?
Leif Sonnesen. Det er svært at finde sponsorer. Budgettet er lavet ud fra de
kendte oplysninger på vedtagelsestidspunktet.
Mikael Trolle. Final 4 afspejler en ambition.
Mie Nonbo Holck. Opbygning af egenkapital sker ved at hæve medlemmernes
bidrag.
Leif Sonnesen. Det er nødvendigt med en større andel af indtægten bliver medlemsbaseret. Enten skal der skæres ned i aktiviteter eller der skal betales mere.
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Erik Gravesen. Hvordan er stillinger finansieret eksternt?
Leif Sonnesen. Ca. halvdelen er eksternt finansieret.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4. Behandling af forslag
a – Bestyrelsens forslag til strategi
Foreslås uændret som vedtaget i 2015. Link til den vedtagne strategi
Erik Jacobsen begrundede.
Godkendt enstemmigt.
b – Bestyrelsens forslag om, at kandidater til bestyrelsen skal indstilles
5 uger inden mødet med samme frist som forslag der ønskes behandlet,
så de kan offentliggøres sammen med det øvrige materiale. Kræver
vedtægtsændring (§ 11. stk. 3)
Erik Jacobsen motiverede forslaget.
Ønske om større transparens og ”good governance”.
Willy Rosendahl-Kaa. Synes der skal være mulighed for at opstille på dagen.
Olav Bach. Enig i, at man skal kunne stille op spontant.
Lars Hauge. Enig i, at man skal kunne stille op på dagen, men bedst hvis kandidaterne er kendt i forvejen.
Erik Gravesen. Det er en del af demokratiet.
Erik Jacobsen. Det er også et hensyn til vores ansatte og eksterne samarbejdspartnere, at det er rart at vide hvem der vil lede forbundet.
Olav Bach. Når man stiller op gør man det fordi man vil det bedste for volleyball.
Forslaget blev forkastet.
7 stemmer for.
17 stemmer imod.
4 undlader at stemme.
c – Forslag fra MJVB
Jørgen Donslund. MJVB trækker forslaget, og anbefaler at man vedtager ændringsforslaget.
Lone Godballe motiverede ændringsforslaget.
Olav Bach. Synes det er godt at ændringsforslaget ser på det udviklingsmæssige.
Mie Nonbo Holck. Hvad er en ny klub? Gælder det også nye DT-hold? Er der
sat budget på?
Lone Godballe. Der er ikke sat budget på. Det er åbent, hvad der er en ny klub.
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Erik Jacobsen. Vi kommer også til at berøre emnet nye medlemsformer og
klubsamarbejder.
Karsten Strandridder. Kan man tage dialog med DGI?
Erik Jacobsen. Vi vil tage kontakt med DGI.
Erik Gravesen. Opfordrer til at bruge netværksmøder.
Anna Puggaard. Det er ikke præciseret hvad der er omfattet af forsøg, derfor
svært at vide om man kan stemme for.
Erik Jacobsen. Det er ikke defineret præcist endnu. Derfor beder bestyrelsen
om bemyndigelse.
Willy Rosendahl-Kaa. Hvordan finansieres pilotforsøg?
Erik Jacobsen. Som udgangspunkt er det nye hold og derfor ikke budgetteret
som indtægt.
Olav Bach. Hvorfor er det ikke repræsentantskabet, der nedsætter arbejdsgruppen? Kan der være mulighed for at man melder sig som interesseret.
Judith Parus. Præciserer, at ændringsforslaget er som trykt i materialet.
Lars Hauge. Dårlig ide, at arbejdsgruppe vælges her.
Erik Jacobsen. Vi skal sikre en bred repræsentation.
Mikael Trolle præciserede at ønsket er at teste noget af.
Ændringsforslaget vedtaget.
26 for
2 undlader at stemme

5. Fastsættelse af kontingentsatser og licenser
a – Klubkontingent – Bestyrelsen foreslår følgende satser:
• Klubber med 0-49 medlemmer: 1.500 kr. (fra 1.400 kr.)
• Klubber med 50-99 medlemmer: 3.600 kr. (fra 3.400 kr.)
• Klubber med 100-199 medlemmer: 5.200 kr. (fra 4.900 kr.)
• Klubber med 200 medlemmer og derover: 7.000 kr. (fra 6.600 kr.)
Leif Sonnesen fremlagde forslag.
Vedtaget
17 stemmer for.
5 stemmer imod
4 undlader at stemme
b – Basisklubkontingent – bestyrelsen foreslår samme satser som for
klubmedlemmer under pkt. a, jf. konklusionen på repræsentantskabsmødet i 2016 om at alle medlemsklubber skal betale klubkontingent.
Leif Sonnesen fremlagde forslag.
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Vedtaget enstemmigt.
c – Skolemedlemskontingent – Bestyrelsen foreslår uændret 0 kr. årligt.
Leif Sonnesen fremlagde forslag.
Vedtaget enstemmigt.
d – Personligt medlemskab – Bestyrelsen foreslår uændret 0 kr. årligt.
Leif Sonnesen fremlagde forslag.
Vedtaget enstemmigt.
e – Personlig licens – Bestyrelsen foreslår følgende satser:
• Division: 275 kr. (fra 260 kr.)
• Senior: 170 kr. (fra 160 kr.)
• Ungdom: 105 kr. (fra 100 kr.)
• Teen: 105 kr. (fra 100 kr.)
• Kids: 105 kr. (fra 100 kr.)
• Motion: 105 kr. (fra 100 kr.)
Leif Sonnesen fremlagde forslag.
Vedtaget.
14 stemmer for
9 stemmer imod
2 undlader at stemme
f – Kredsholdslicens – Bestyrelsen foreslår:
2.400 kr. årligt pr. kredshold (fra 2.300 kr.).
Leif Sonnesen fremlagde forslag.
Vedtaget.
17 stemmer for
7 stemmer imod
1 undlader at stemme

6. Valg
a – Valg af næstformand for to år:
Jørgen Bentzen på valg og villig til genvalg.
Jørgen Bentzen valgt.
b- Valg af økonomiansvarlig for 2 år:
Leif Sonnesen på valg og villig til genvalg.
Leif Sonnesen valgt.
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c – Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for to år:
Lone Godballe på valg og villig til genvalg.
Morten Refsgaard på valg og villig til genvalg.
Thomas Bro-Rasmussen på valg og villig til genvalg.
Lone Godballe, Morten Refsgaard og Thomas Bro-Rasmussen valgt.
d – Valg af 1 bestyrelsesmedlem for et år:
Pladsen er vakant. Bestyrelsen indstiller Julie Lyskjær Pedersen.
Erik Jacobsen motiverede indstilling af Julie Lyskjær Pedersen.
Julie Lyskjær Pedersen valgt.
e – Valg af 1 medlem til Top Volleyball Danmark for et år:
Melcijana Salispahic på valg og villig til genvalg.
Melcijana Salispahic valgt.
f – Valg af 1 medlem til Amatør- og Ordensudvalget for tre år:
Robert Mikelsons på valg og villig til genvalg.
Robert Mikelsons valgt.
g – Valg af 1 suppleant til Amatør- og Ordensudvalget for tre år:
Louise Holm Sommer på valg og villig til genvalg.
Louise Holm Sommer valgt.
h – Valg af 2 kritiske revisorer for et år:
Henning Gade på valg.
Per Hansen på valg.
Bestyrelsen opstiller Finn Niemann.
Per Hansen og Finn Niemann valgt.
i – Valg af 1 kritisk revisorsuppleant for et år:
Søren Rasmussen på valg.
Søren Rasmussen valgt.

7. Fastsættelse af stedet for næste års repræsentantskabsmøde
Bestyrelsen indstiller at det bliver i Trekantsområdet eller Fyn – med
mulighed for at flytte andetsteds, hvis der er et arrangement.
Kennet Rusbjerg anbefaler, at man ikke holder repræsentantskabsmødet samtidigt med U-DM.
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Vedtaget.
8. Eventuelt
Lars Hauge. Anbefaler at VD ikke bliver ved med at skrue på stigninger i licens.
Christina Cassone. Foreslår at DT-gebyr meldes ud inden det er gratis at
trække hold i DT.
Claus Bøllingtoft noterer det til administrationen.
Thomas Bro-Rasmussen gjorde reklame for Coaches Clinic den 15.-17. juni
2018.
Erik Gravesen oplyste om Beachvolleyball-stævner.
Robert Mikelsons konstaterede mødet er slut og takkede for god ro og orden.
Erik Jacobsen takkede for debatten og mange gode indlæg.
Erik Jacobsen takkede Robert for god mødeledelse.

Repræsentantskabsmøde 2018

Side 8 af 8

