Beretninger 1992-93
til repræsentantskabsmøde i
Vestjysk Volleyballkreds
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Udvalgsformændene aflægger beretning
4. Regnskabsføreren fremlægger det reviderede regnskab
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg:
a. Formand
b. 1 bestyrelsesmedlem
c. Udvalgsmedlemmer -Én pr. udvalg, dog to til TU
d. To revisorer og en revisorsuppleant
7. Fastsættelse af stedet for næste års repræsentantskabsmøde
8. Eventuelt
Kredsen er vært ved kaffe/the og et stykke mad.
Hver forening har to stemmer. Disse kan kun afgives ved fremmøde af
to personer fra foreningen. Man er meget velkommen til at komme
med flere end to personer fra samme klub. Alle har nemlig lytteret,
taleret og "kafferet!"

Tirsdag den 27. april 1993 kl.
19.00
i Idrætscenter Vest
Holstebro

INDKOMNE

FORSLAG

Hjerm FIF har stillet flg. forslag:
Det første Grand Prix-stævne i Mini-Nord afholdes som to-dagesstævne i Hjerm.
Turneringskampene afvikles over begge dag(lørdag/søndag), og derudover bliver der alternative
aktiviteter for både trænere og spillere. Overnatning og spisning foregår på Hjerm Skole.
Begrundelsen for et sådant tiltag er, at styrke kammeratskabet på tværs af klubberne.
På volleyballudvalgets vegne -Hjerm FIF
Mona Böjer

VALG
Opgave
Formand
Bestyrelsesmedlem
Ungdomsudvalgsformand
Turneringsudvalg
og
Dommerudvalg
Instruktionsudvalg
Revisorer
Revisorsuppleant

Nuværende
Ingolf Christensen
villig til genvalg
Erik B. Pedersen
Ole Dahl
ikke villig til genvalg
Jørn Madsen
Preben Dahlgård
Leif Pedersen
Jan T. Christensen
Knud Mogensen og Arvid Lisbjerg
Einar Frøkjær

Udvalgsmedlemmer: Vælges ikke formelt af repmødet, men her er lejlighed til at melde sig til
udvalgene. Der er brug for ny arbejdskraft i instruktionsudvalget, ungdomsudvalget og dommerudvalget.

FORMANDENS

BERETNING

INSTRUKTIONSUDVALGET
UNGDOMSUDVALGET
TURNERINGSUDVALGET
STILLINGER
DOMMERUDVALGET

VESTJYSK VOLLEYBALLKREDS
Repræsentantskabsmøde 27. april 1993
Deltagere med stemmeret:
Jens Nørgård og Marianne Kaufmann, SKF KFUM
Carsten Kristensen og Keld Jensen, Ikast KFUM
Bo Nielsen, Bedsted KFUM
Elin Gade og Lina Kjeldstrup, Koldby HIF
Else Kristensen og Anders Møller, Thisted VK
Thea Ørgaard og Jørgen Madsen, Hjerm FIF
Niels Nielsen, Holstebro KFUM
Jan Nielsen, Skive FVK
Kaj Bækgård og Søren Mortensen(DU&), Herning KFUM
Henrik Søndergård, Tjørring IF
Povl Erik Boutrup, HSV
Erik Vestergård, Lemvig GF
Erik Lauridsen og Thomas Henriksen, Gjellerup KFUM
Leif Pedersen, DU (og HSV)
Jørn Madsen, TU (og Holstebro)
Preben Dahlgård, TU (og Bedsted)
Ole Dahl, UU (og Ikast)
Mona Böjer, Be (og Hjerm)
Erik B. Pedersen, Be (og TIF)
Ingolf Christensen, Fmd. (og Ikast)
Mod slutningen af mødet deltog også
Jan T. Christensen, IU (og Bedsted)
Med stemmeret: 27 + Jan TC der kom sent.
Punkt 1: Valg af dirigent:
Leif Pedersen blev foreslået og valgt. Ingen havde den oprindelige indkaldelse med, men man
kunne godt huske, at den var kommet ud i meget god tid før mødet, så mødet blev erklæret lovligt
indkaldt og beslutningsdygtig.
Punkt 2-3: Beretninger:
Formandens beretning:
IC kommenterede den skriftlige beretning. IC gratulerede oprykkerne og takkede alle for samarbejdsånden, som gør det sjovt at være VVBK-leder.
Formanden udtrykte skuffelse over, at en protestsag var blevet trukket tilbage kort før, der var
mulighed for at få en principiel afgørelse af stor vigtighed.
Endelig viste IC diverse tilbud frem, som man kunne tage med sig hjem og sluttede med at opfordre nye folk til at melde sig til udvalgene.
Kommentarer: Protestsagen blev drøftet.
Ungdomsudvalget:
OD kommenterede den skriftlige beretning. Han sagde, at udvalget først og fremmest var forkert
bemandet, idet der mangler en formand. VVBK-UU har kun deltaget i et enkelt af de fælles
ungdomsmøder, som DVBFs ungdomssektor har indkaldt i årets løb.
Kredshold: V. Keld Bitsch: Problem at finde trænere. Spillerne udtaget efter en nøje vurdering.
Kredsholsstævnet aflyst. HJ tager til Oslo i pinsen. DJs afsluttende stævnedeltagelse er ikke
afgjort endnu.

Kommentarer til UU:
Ingolf: Det er skidt, at have fået afskaffet kredsholdsstævnet. Udtagelse af spillere til Talentcenteret er jo tidligere sket med udgangspunkt i kredsholdene. Fra talentcenteret sker udtagelse til
Y/U-landshold og derfra til A-landshold. Det er altså en vigtig del af grundlaget for den succés,
som herrelandsholdet har nu, der er ved at blive droppet.
Boutrup: Er selve stævnet så vigtigt? Kan man nøjes med at lave god træning og så lade TCtrænerne udtage efter disse træninger? Mht. til at finde trænere, mente Boutrup, at man skulle
satse på unge 19-20 årige trænere, som kunne tilbydes et mindre honorar for arbejdet.
Jørn M: Der mangler nok en gulerod for spillerne, hvis der ikke er et stævne til slut.
Boutrup: Har DVBF ikke en ambitiøs målsætning for ungdomssektoren ? Er DVBF bagud i
forhold til egne planer ? Spørgsmålet rettet til Niels Ole Ørgaard.
NOØ medgav Boutrup, at DVBFs ungdomssektor ikke er på højde med ambitionerne. Det skyldes især en for tynd bemanding. Det ser det heldigvis ud til, at vi får rettet op på nu.
Keld B: Hvis DVBF ikke vil være med i et arbejde med de 13-14-årige, gør vi det selv.
Beretning fra Instruktionsudvalget (IU):
Jan var endnu ikke kommet, så han kunne ikke knytte kommentarer til den skrevne beretning.
Kommentarer til IU:
Jørn Madsen: Det er vigtigt at gennemføre træneruddannelser her i kredsen. Minikursus, K1 og
K2 skal gennemføres. Ved opsøgende arbejde, fx ved at ringe rundt og prese på i klubberne, kan
der garanteret skaffes flere kursister, så kurserne kan blive fyldt op.
Kaj, Herning KFUM: Vi har 4-5 til K1. Det er voksne, som ikke ønsker at bruge fx en hel påske
på KFUM-kursus, hvor de øvrige kursister oftest er 15-20 år.
Henrik, Tjørring: Vi har også nogle til K1.
Erik L, Gjellerup: Fortalte at Gjellerup KFUM har planer om at lave sin egen kursusweekend med
såvel dommeruddannelse som træneruddannelse på programmet. Det sker i efteråret, og interesserede fra andre klubber, kan bare henvende sig.
Jørn M: Instruktører udefra, fx Jørgen Breinholm, ville givetvis øge interessen for at deltage på
trin-trænerkurser. Det er en fordel at kunne reklamere med gode navne i indbydelsen.
Turneringsudvalg (TU):
Jørn fortsatte:
Der er udsendt fortryk til serie 1, men der er en lille fejl, idet datoen for 6. runde skal rettes til
29.-30. januar istedet for 22.-23. januar. Der er også udsendt fortryk til jyllandsserien. De reserverede haller skal indberettes til TU senest 15. maj. Klubberne skal også sende tilmedlding og
betaling for tilmelding til JS og S1. Hvis der ikke er sket en tilmelding i løbet af få dage, vil holdets plads blive tilbudt et andet hold.
Kommentarer til TUs beretning: Flere ønsker at få U-GP-datoer ud snarest.
Jørgen D, Ikast: Mente at det er vigtigere at lægge JS-planen, så det passer i forhold til 102
ungdomshold end i forhold til en halv snes divisionshold. Så kan

divisionsklubberne flytte deres JS-kampe frem for at det er JS-klubberne, der
skal flytte i forhold til deres ungdomskampe. Det sidste giver nemlig problemer i udekampene.
Jørn M. VVBK har stillet et forslag til DVBFs repmøde, som både berører ungdoms- og seniorvolleyball:
“Der indføres generel dispensation til at ungdomsspillere kan spille seniorkampe uden at miste
retten til spille ungdomskampe(dvs. afskaffelse af 8-kampsreglen og tilladelse til at bruge juniorer
på seniorhold). Det skal også være tilladt at spille på ungdoms- og seniorhold i samme uge.”
Boutrup: Roste forslaget.
Ingolf: Husk: Mød frem på DVBFs repmøde og stem for forslaget:
Serie 3 Mix:
JD vil gerne have ens regler for Nord og Syd. Det betyder at evalueringsmøderne efter sæsonen
ikke skal have egentlig kompetence til at bestemme reglerne, der køres efter i den kommende
sæson. Reglerne skal i princippet bestemmes af TU-ledere eller repræsentantskabsmødet.
Kaj fra Herning og Henrik fra Tjørring, der begge spiller i serie 3 syd fremhævede, at de ønskede
at beholde selvbestemmelsen for deres egen turnering. Evalueringsmødet får beslutningerne så tæt
på spillerne, at de virkelig føler, at de har noget at skulle have sagt.
Forskellene på de to rækker drøftedes og Ingolf fremlagde en idé om at oprette en serie 4.
Dommerudvalget (DU):
Leif P: DVBF har fået en divisionsdommerforening. Vi kunne måske lave en pendent i VVBK. I
første række kunne det være en liste over aktive, kvalificerede dommere, som har lyst og tid til at
dømme nogle kampe i Jyllandsserierne. Listen med navne og telefonnumre skal med i håndbogen,
så klubberne kan henvende sig til disse dommere. Fra denne liste rekrutteres også dommere til
divisionsdommerkursus.
Næste år vil der ikke blive udstedt dommerkort til kursister, der ikke har betalt kursusgebyr.
1/10 1993 slettes dommere i kartoteket, hvis deres dommerkort er udløbet inden august 1992.
Med andre ord: Disse dommere skal på repetitionskursus inden 1/10 93.
Vedr. DVBF: VVBK-DU mener at DVBF svigter dommerarbejdet indenfor forbundet.
Kommentarer til DU:
Ingolf: Støtter idéen med listen.
Jørn M: Vil gerne have længereløbende A-dommerkort og rimelige muligheder for at vende
tilbage til dommersystemet, hvis man har holdt pause som dommer for at koncentrere sig om sin
spillemæssige karriere.
Boutrup: Foreslog at DU optager et ekstra medlem, som kan køre en registrerering af, hvem der
dømmer nogle kampe. Det kan bruges til at forlænge dommerkortene for aktive dommere.
Leif: Tja......(!)
-og husk så at meddele dommeres flytninger til DUs kartoteksfører, Leif P.
Beretningerne enstemmigt godkendt.
Mødet suspenderet
Kaffepause
Efter kaffen overrakte Ingolf modstræbende JUBI-pokalen til Ikast og Ole Dahl gav Hjerm FIF

Den gyldne Skovl for et fremragende ungdomsarbejde. Der følger 1000,- kr med skovlen. Der var
en erindringsskovl til Bedsted KFUM, som fik skovlen i fjor.
Mødet genoptaget
4. Regnskab v. Erik Vestergård.
Kommentarer: Bøderne er især dommerbøder.
Overskud ca. 16.000.
Snak om muligheden for at droppe annoncetegningen til turneringsplanen.
Regnskabet godkendt. Enstemmigt.
5. Indkomne forslag
Hjerms forslag om at mini nord holder deres første GP-runde som et weekendarrangement i
Hjerm var eneste forslag.
Der blev udtrykt positive tilkendegivelser fra alle sider, men også betænkelighed ved at lave et
GP-stævne, hvor klubberne/spillerne pålægges nogle nye udgifter. Tjørring tilbød at lave et tilsvarende arangement i Mini Syd. Bør kombineres med et GP-dommerkursus.
Efter lang debat fandt man flg. løsning:
Mona Böjer, Hjerm: Forslaget trækkes, idet forsamlingen overlader det til UU at kontakte Hjerm
og TIF i et forsøg på at lave et arrangement i stil med det foreslåede, men kun med tællende
kampe om søndagen. (denne tekst blev oplæst for og godkendt af forsamlingen).
6. Valg
A. formand: Genvalg til Ingolf Christsensen
B. bestyrelsesmedlem: Genvalg til Erik B Pedersen
C. ungdomsudvalg. Ingen formand valgt. Flg. medlemmer meldte sig til UU: Anders Møller
Thisted, Jan Nielsen Skive, Ole Dahl, Ikast og formentlig Bo Sørensen, Lemvig/Harboøre/Hjerm,
Erling Thue Kristensen, Harboøre, Heine Sørensen, Bedsted og Henrik Refstrup, Skjern. Udvalget konstitueres senere.
D. turneringsudvalget: Genvalg til Jørn Madsen og Preben Dahlgård.
E. dommerudvalget: Genvalg til Leif Pedersen
F. instruktionsudvalget. Genvalg til Jan TC. Ny mand: Keld Bitsch
G. revisorer: Knud Mogensen og Arvid Lisbjerg genvalgt
Revisor suppleant: Einar Frøkjær
7. Stedet for næste års repmøde:Holdes i Skive
8. Eventuelt:
-HSV fylder 20 år 19. august 1994. Holder stævne den 20. august 1994
-Thisted VK fylder 25 år. Seniorstævne 25.-26. sept. og ungdomsstævne den 2. oktober 1993.
-Ikast Cup ungdom 2.-3. oktober og senior 16.-17. oktober 1993.
-Ingolf overrakte en afskedsgave til Mette Grove, der forlader UU og han takkede mødelederen.
-Mødelederen takkede for god ro og orden.
referat: JD

Uden stemmeret deltog flg.: Niels Ole Ørgård, DVBF, Mette Grove, IU og Ikast, Keld Bitsch,
UU, SKF og Ikast, Peder Dahl, Ikast, Carsten Kristensen, Ikast, Chr. Lynggård, Ikast og Jørgen
Donslund, sekretær fra Ikast

