Referat af MJVBs repræsentantskabsmøde tirsdag d. 28/4 2015
Deltagere:
Lone Godballe, fmd./Holstebro uden stemmeret , Jørn Madsen, Holstebro/TU, Thorben Riis, Holstebro,
Bjarne Søndergaard, Bedsted/TU, Heine Götzsche, Rødding, Claus Ørnshøj, Hornsyld, Kenneth Rusbjerg,
Lyseng, Linda Jensen, Skive, Camilla Jehg(Skive uden stemmeret), Brian Pedersen, Skive, Erik Kreuzfeldt,
Ikast, Preben Dahlgaard TU og Bedsted, Allan Christensen, Best/UU og Lyseng, Rasmus Bjørn, ASV, Kristian
Hjørnholm, Hjerm, Keld Vestergaard, Hjerm, Lisbeth Kristiansen, SKF, Jacob Vestergaard, SKF, Peter og Inge
Nowack, Tjørring , Steen Jørgensen, MixS og Herning, Kirstine Brandt, Randers, Lisa Jørgensen, Randers,
Maria Wieborg, ASV, Anders Kure, Skjern, Jørgen Donslund, Ikast/sekr. og aftenens vært Kjeld
Bitsch(SKF/MacY uden stemmeret). I alt 27 fremmødte, hvoraf 24 har stemmeret.
1. Valg af dirigent.
Maria Wieborg valgt. Mødet konstateredes beslutningsdygtigt
2. Lone Godballe uddybede beretningen :
Strukturændring er et tema efter at SyVBK har nedlagt sig selv. Preben Dahlgaard har repræsenteret os i
strukturarbejdet.
Strukturudvalget har taget et lidt dybere spadestik og defineret de problemer kredsene skal løse, - eller
bistå klubberne i at løse, og fandt dette emne mere interessant. Forbundet insisterede imidlertid på at få
kigget på strukturen.
Det endte med at BUSG (Bredde- og Udviklingsstyregruppen i DVBF) blev udvidet med kredsrepræsentanter
for at forbedre samarbejdet mellem kredsene og DVBFs breddekonsulenter. Preben repræsenterer også
kredsen i BUSG og Lone sidder der allerede som bestyrelsesrepræsentant for DVBF. Det første BUSG-møde
blev hold i lørdags og der er nedsat en række arbejdsgrupper.
Struklturproblemet er imidlertid stadig aktuelt: SyVBK er fortsat nedlagt og DVBFs konsulenter hjælper med
at sammensætte nogle netværksgrupper, som løser forskellige opgaver. I aften har NVBK også repmøde og
der er rygter om at der kun er et bestyrelsesmedlem, der fortsætter. Vi håber det lykkes dem, at holde
skruen i vandet, men vi skal nok være klar til at være sikkerhedsnet på den ene eller anden måde.
Kommentarer til beretning:
Kenneth: Det er vigtigt at kredsen repræsenterer området politisk i alle de udvalg, hvor det er muligt.
Maria: Kravene til eliten bliver hele tiden strammet, og den stramning bliver langsomt udbredt til lavere
rækker, og det er kvælende for klubber, der ikke er klar til den udvikling på spiller og lederside.
Erik: Lone, kom ud og møde klubberne! Alle inviteres til en aften med volleyudvikling for trænere og andre
interesserede fredag før pinse kl. 18.00 i Hyldgårdshallen.
Kjeld: Hvis det er for elitært, må man trække sig og spille i en lavere række. Lad os fokusere på fortsat at
lave mange og gode ungdomshold.

Preben: Lad os møde talstærkt op på DVBFs repmøde og være kritiske overfor at turneringsstrukturen laves
om i løbet af en sæson. Men vi skal også glæde os over, rose og udnytte, at der er mange gode breddefolk i
forbundet; både Peter Morell og konsulenterne, som alle er rigtig dygtige, og vi skal bare bruge dem så
meget som muligt.
Kirstine bekræftede Preben: Randers har haft stor glæde af besøg fra DVBFs breddefolk.
Maria: Kredsen skal måske hjælpe med at sikre forbindelsen mellem bredde og elite ?!?
Jørn: Er bare så tilfreds med DVBFs turneringsadministration. Det har aldrig kørt så godt som efter at Henrik
Petersen har overtaget opgaven. Stor ros til ham. (der blev nikket rundt omkring).
Thorben: Der er alt for meget piveri over at man skal køre nogle kilometer for at få gode kampe.
Thorben: Der skal være mulighed for at dispensere for alle mulige krav i eliten, så ”Hobro” også tør rykke op
i volleyball-superligaen.
Maria: Præcis! Aalborg spiller ikke i Herreligaen, fordi de ikke kan få dispensation for indfarvet bane.
Kjeld: Vi blander tingene sammen. Eliten er ikke kredsens felt. Men bemærk, hvordan basket har været
gode til at få deres sport i TV. Den tærskel skal volley også op over og der hører de indfarvede baner med.
Beretning fra Danmarksserierne v. Preben Dahlgaard
Preben uddybede: Vi skal have kigget på e-score til kredskampe i DS.
Scannede kampskemaer fungerer – men er måske ikke så optimalt.
Skal der trækkes et hold fra divisionerne, så skal det være nu – der er halvt gebyr nu, men det stiger til fuldt
gebyr i løbet af et par dage.
Det ser ikke ud til at der kommer ekstra herrehold ned i vores kreds, men der kommer nok nogle damer.
Kenneth: E-score fungerer!
Kjeld: Der kan måske laves et lille kursus?
Konklussion: Der arbejdes videre med at få E-score i DS i næste sæson.
Rasmus Bjørn: Samme DS-trekant bør ikke ligge samme sted to gange(hjemmebanefordel)
Kristian: Lad os få halønskerne ud noget før.
Linda: Lad os ryste posen efter nytår, så det ikke er de samme trekanter i anden halvdel.

Beretning for Jyllandsserierne v. Jørgen
GP fungerer bare fint her.
Beretning for Mix Syd v. Steen:
Pæn deltagelse. Lidt for godt vinderhold.
Maria: ASV har 3-4 mixhold. Måske skulle vi være med?

Kjeld: Lad os reklamere hos firmaer og andre foreninger, der kan deltage i vores mix-rækkes laveste hold.
Jørgen: Vi skal også have kontaktet alle de klubber, der har opgivet at de har medlemmer, men som ikke
har hold med og fortælle dem om vore tilbud.
Mix Øst: Ny række kan oprettes, hvis klubberne tager tøjlerne sammen med kredsen.
Mix Nord: Kurt K overtager fra Paw. Vigende antal hold, så der er også i nord brug for at lave en kampagne
for at få nye hold med.
Ungdomsudvalget v. Allan Christensen:
Ny turneringsstruktur skal gerne give bedre DM-resultater.
Skive, Brian: Lidt ujævn turnering.
Thorben: Spisepause indlagt i stævnet. (opbakning)
Kenneth: Vindere af Teen 1 skal rykke op i teen 2 i det næste stævne. Måske kun Teen 1 inden jul.
Kirstine: Man må jo sige det, når man har en mening om den slags.Vi skal nok ikke lave det som ”skal” men
som ”bør”.
Heine: Vi har brug for noget erfaringsudveksling med andre klubber.
Allan: Vi holder førsæsonmøder med introduktion til elektronisk stævneledelse og der drøftes de her sager
også.
Kjeld: Erfaringsudveksling kan også være mellem hold, hvor man inviterer hinanden til at træne sammen og
spille træningskampe og i den forbindelse udveksler erfaringer og gode træningsøvelser.
Heine: Vi skal have skrevet en fortolkning af kidsreglerne, så vi har helt ens regler i hele kredsen.
Heine: Fint med armbånd, men vi skal have flere farver, der er en ny farve til hvert stævne.
Overgangen fra kids level 2 til 3 drøftet.
Beretningerne godkendt.
Mødet suspenderet. Kjeld Bitsch serverede kaffe, æblekage og
hjemmebagt kringle i rå mængder. Dertil var der mulighed for at
smage nogle af de produkter MacY anbefaler i den situation.
I slutningen af kaffepausen tog formand, Lone Godballe, ordet
og bekendtgjorde, hvem der I år skulle hædres med JUBIpokalen, en pokal som kredsen fik ved sin 10 års fødselsdag i
1977 og som siden har været vandrepokal til personer eller
klubber mm., der har ydet en særlig indsats for
volleyballsportens udbredelse og fremgang.
Årets modtager viste sig at være ildsjælen bag Hornsylds
opblomstring på volleyballhimlen, Claus Ørnsholt. Et fortjent og
populært valg, hvis man skal tro klapsalverne fra de fremmødte.
Med vandrepokalen følger 2.000 kr.

4. Regnskab
JD gennemgik tallene.
Kommentarer:
-Formuen må gerne komme i arbejde for at vi kan få flere medlemmer.

-Brug penge på netværk for unge trænere
-Brug penge på netværk for alle trænere.
Opfordring til at bruge TC-camps til trænersamlinger. Ambitiøse trænere kan bare komme og hænge ud.
Der skal nok nogle mere personlige invitationer til, så man ved at man er velkommen og således at man
også kender programmet.
Beskriv, hvad der sker i TC, både på hjemmesiden og i mails til klubber/trænere.
Kristian: Ja, vi vil gerne have en invitation.
Regnskabet: Godkendt.

5. Indkomne forslag:
4 forslag fra ASV blev behandlet. Se den fulde ordlyd i indkaldelsen.
Rasmus Bjørn motiverede forslag 1
Efter en diskussion vælger ASV at trække forslaget.
Rasmus motiverede forslag 2
Tilbud fra TU: Der tages specielt hensyn til Aarhushold i de første 2-3 uger af januar. Det gælder i DS men
også ved placering af stævner i JS. ASV ønsker ikke forslaget til afstemning.
Forslag 3:
Der skal spilles på langs i DS, når det er muligt.
Afstemning: Ja 19, nej 3, og 1 undlod at stemme.
Forslaget er vedtaget.
Forslag 4:
Lad os få hævet dommerstandarden.
Peter N: Kredsen kunne tilbyde nogle billige trænerkurser rundt om i kredsen og bruge noget af formuen på
det.

6. Valg
Bestyrelsen:
Preben Dahlgaard genvalgt
Peter Kjellerup genvalgt
Turneringsudvalg, TU:
DS og JS: Jørn Madsen og Bjarne Søndergaard. Genvalgt
Mix: Syd, Steen Jørgensen genvalgt og Nord: Kurt Kristensen, nyvalgt
Ungdomsudvalg, UU: Allan Christensen, Kirstine Brandt, - der optages gerne flere.

Dommerudvalget er nedlagt
Beachudvalget: Niels Dahlgaard
2 revisorer: Arvid Lisbjerg og Lissi Bundgaard genvalgt.
Erik Kreuzfeldt genvalgt som suppleant.
Også på dette tidspunkt udviklede der sig en frugtbar debat, som refereres, fordi der er ideer, som
bestyrelse og udvalg, kan bruge fremadrettet:
Erik: Opfordring til at kredsen laver et udviklingsudvalg.
Kjeld: Vi skal have fora, hvor vi diskuterer, udvikler, påvirker osv.
Kirstine: Lad os lave et kidsudvalg med en repræsentant for hver af de 7 største kidsklubber og lad dem
komme med gode ideer.
Preben: Der kommer en masse om klubudvikling fra BUSG.
Maria: ASV er meget interesseret i at bidrage til rekruttering og udvikling selv om vi ikke har ungdom.
Lone: Det er måske netværksgrupper, der efterlyses, og der kan vi måske lære noget af det, der kører i det
nedlagte sydjyske område.
7. Næste år mødes vi igen til repmøde hos MacY
8. Evt.
22.-23. maj er der beachvolley på torvet i Herning. Alle er velkomne. Meld til hos Peter Nowack.
Se mere på MJVB.dk
Fredag før pinse (22. maj)kl. 18 i Hyldgårdshallen: Gratis trænerinspirationsaften. Åbent for alle.
Mødet hævet kl. 22.48
Tak for iaften.
Lone:
-Tak til dirigenten!
-Deltag i DVBFs repmøde 6. juni i Kolding. Der skal diskuteres strategier. Det er ufattelig … interessant.
-Tak til Kjeld og MacY fordi vi måtte være her igen.

