Referat af telefonmøde i bestyrelsen i MJVB tirsdag d. 2/10 2018 kl. 21-22.
Deltagere: Lone Godballe, Preben Dahlgaard og Jørgen Donslund

Dagsorden
1. Sæson start
2. Aftalen ned VD
3. Dato for møder
4. Flæskesteg mødet
5. Evt.

Ad. 1 Sæsonstart
Tilmeldingerne flyder ind nu. Status er at der er stor søgning til Jyllandsserierne, hvor herrerækken er
blevet så stor, at der skal findes ekstra haller til alle spillerunder.
Mix ser ud som det plejer.
Ungdomsholdene se lidt tynde ud lige nu.
Kids og Teen er det for tidligt at sige noget om.
Bestyrelsen er bekymret for udviklingen i ungdomsvolley. Der er flere byer som tidligere har haft en klub
med en god ungdomsafdeling, som nu ikke kan mønstre et eneste ungdomshold i dag. Lone kontakter Niels
Kliim og beder ham være mere udfarende i forhold til disse klubber: Tage en dialog og prøve at finde ud af,
hvordan de bedst kan hjælpes.
Skovbakken og Raptus bytter plads mellem JSH og DSH.
Ad. 2 Aftalen med VD
Der er stor glæde blandt JS-holdene, der slipper for personlig licens. Der er også kommet flere af disse hold,
så det ser allerede positivt ud for vores prisforsøg.

3. Dato for næste møde i bestyrelsen: Tirsdag d. 11. dec. Kl. 21.00.

4. Flæskestegsmødet
Lidt færre deltagere. Vi skal nok være skarpere på at fokusere på at målgruppen er folk med interesse for
kids, teen og til dels ungdom.
God snak rundt om bordet. Det lyder som om vi har flere hold på vej i U14 – dejligt.

5. Evt.
Irritationen over den manglende direkte op- og nedrykning mellem divisionsrækkerne. Det fjerne nerven og
spændingen fra disse rækker. Det virker lidt som om DVBF har opgivet at have en bredde. Alt drejer sig om
Ligaen.
Vi tager det op på kredsmøde med de andre kredse. Vi opfordrer FVBK til snart at gøre alvor af at indkalde
til et kredsmøde uden deltagelse af forbundet inden alt for længe. Vi skal også drøfte ungdom og
problemet med to turneringer for U14-spillere. De mange sammensatte ungdomshold er måske også med
til at udhule antallet af hold og spillere?

