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Vestjysk Volleyballkreds
Referat af ordinært repræsentantskabsmøde
afholdt tirsdag d. 27. april 1999 i Holstebro

Deltagere:
Peter Hansen, Hjerm FIF, Erik Lauridsen, Gjellerup KFUM, Erik Vestergård, Lemvig GF/
regnskabsfører, Steen Jørgensen, Herning KFUM/S3-TU, Preben Josefsen og Mogens Lund,
Sunds KFUM, Kirsten Madsen, DU/Herning KFUM, Allan Hall UU/Herning KFUM, Anders
Kure, Skjern KFUM, Jørgen Gramstrup og Claus Christensen, Bedsted KFUM, Linda Christensen, Holstebro KFUM, Bjarne Søndergård, TU/Bedsted, Jørn Madsen, TU/Holstebro, Preben
Dalgaard, bestyrelse/Bedsted, Jan Troelsgaard, fmd/Bedsted, Else Kristensen, Thisted, Kjeld
Bitsch, UU-fmd/SKF KFUM, Jørgen Donslund, sekretær/Ikast KFUM, Lone Godballe, bestyrelse/Holstebro KFUM, Povl-Erik Boutrup, protestudvalg/HSV.
Uden stemmeret deltog: Niels Ole Ørgaard, revisorsupp/Bedsted KFUM, Lars Pedersen, TC/
Bedsted og Jakob „smed“ Jensen, Bedsted.
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Niels Ole Ø, der blev valgt.
2. Formandens beretning v. Jan Troelsgaard
Jan supplerede den skriftlige beretning med at pointere, at vi er skuffede over medlemsopgørelsen,
og bebudede at alle sejl skal sættes for at få rettet skuden op.
En positiv strømpil i den forbindelse var påskekurset, hvor over 40 unge fik træneruddannelse og
endnu flere deltog som medier/var på træningslejr.
Vi skal også blive bedre til at bruge konsulenterne som desværre ikke kunne komme til dette
møde lige som DVBFs udpegede repræsentant, Claus Pedersen, var blevet forhindret pga. arbejde.
Heldigvis har vi fortsat - trods et underskud igen i år - penge på kistebunden. De må gerne
komme i arbejde, hvis der dukker en eller flere gode idéer op, idéer som vi tror på, kan give flere
volleyballspillere i Vestjylland.
Der var ikke nogen kommentarer til beretningen, der godkendtes enstemmigt.
3. Udvalgsberetninger:
UU v. Kjeld Bitsch: Uddybede også den skrevne beretning. Så bl.a. positive signaler i statistikken
ved at flere klubber er kommet med på mini/mikro-volley-vognen. Store nedgange i medlemstal i
to-tre klubber forklarer hele nedgangen. De øvrige klubber har samlet fremgang.
KB efterlyste kommentarer til samarbejdet med de andre kredse.
KB fremhævede de flotte DM-resultater for de vestjyske hold:
Dr: Lemvig nr. 4 og Bedsted nr. 7
Pi: Ikast nr. 3 og Bedsted nr. 4
DJ: Holstebro nr. 4
HJ: Bedsted nr. 2
DY: Bedsted nr. 7
HY: Bedsted nr. 1 og SKF/Ikast nr. 3.
GP-møderne har været en god nyhed, men der bør laves et e-postsystem til at rundsende referater
og måske også til turneringsplaner og stillinger. Klubber og hold bedes undersøge mulighederne
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for at oprette/bruge/få adgang til en e-postadresse.
Düller har været en stor succés.
UU fortsat:
Kommentarer:
Else/Thisted: Vil meget gerne have hjemmestævner i ungdomsrækkerne.
JD/Sek: forklarede at 4 jun/yng.-stævner i næste sæson er planlagt og skal spilles søndagen.
Spørger derfor om der skal byttes om på spilledagene, så de „store“ får søndag og dr/pi/mini får
lørdag.
Jan T: Bad om respons på kredssamarbejdet og rejste spørgsmålet om ungdomsholdene vægter at
få hjemmestævner til alle hold højere, end at spille oftest muligt i dobbelthaller?
Der blev spurgt til TC og KB forklarede at DVBF/Team DK nu vil stoppe støtten til dette projekt.
Der arbejdes formentlig videre med en form for kredshold/TC i VVBK/UUs regi. Der vil umiddelbart efter repmødet blive planlagt, hvornår interesserede klubber skal mødes og udstikke rammerne for næste års talentarbejde. KB forventer at klubberne, der leverer spillere også skal
betale, så det bliver udgiftsneutralt for kredsen.
Kommentarer til fordelingen af stævner på lørdage og søndage: Der blev givet udtryk for at vi så
vidt muligt skal holde fast ved den nuværende fordeling, så jun/yng spiller lørdag og de yngre
spiller søndag.
Turneringsudvalget(TU) v. Jørn M og Bjarne S:
Henviste til den skrevne beretning og pointerede at der vil blive indført regler om, at man er
forpligtet til at rykke op i JS, hvis man er kvalificeret dertil. I modsat fald kan man blive tvunget
til at rykke ned i S2 for at give plads til oprykkere fra denne række.
Turneringsstrukturforslag fra DVBF: Jan pointerede at der ikke sker ændringer mht. næste sæson.
Gennemgik iøvrigt de mest aktuelle forslag. Afgøres på DVBFs repmøde 8. maj. Klubberne
opfordres til at deltage.
Tællesystem: Det internationalt vedtagne system med bedst á 5 sæt med running score til 25 går
alt for hurtigt. De danske divisionsrækker skal næste år alle køre med halvlegssystemet. Det vil
derfor være naturligt også at indføre dette uændret i VVBKs JS og måske S1. I de øvrige rækker,
Grand Prix-rækkerne, hvor man normalt spiller tre kampe pr. dag, skal der kortes af, fx. så man
spiller til 15 i de fire grundsæt og sløjfer den lange halvlegspause.
JM mener det er vigtigt at fastholde 3. divisionsnavnet fordi det gør presse- og sponsorarbejdet
lettere i lokalområderne.
Dommerudvalg/DU v. Kirsten Madsen:
Dommerkurserne kører nu. Kursister søges! Henvendelse til Kirsten eller Else Nybo.
Jan: Tak til de der reddede dommerudvalget, da Mikael flyttede. Det har været et godt år for
dommerarbejdet. Ikke mindst fordi vi har fået to nye dommerinstruktører.
Diskussion om dommernes honorarer og kørselstakster. Det tages op af DU og TU.
Beachudvalg/Jørgen Donslund:
Første stævne holdes søndag d. 30/5 99 i Holstebro. Hold øje med indbydelsen. Derpå kører vi
Grand Prixturnering med stævner i yderligere 3 weekender i juni og 2 i juli.
S3N: Dirigenten havde talt med Lorenz og henviste til den skrevne beretning
S3S: Steen Jørgensen fortalte at man her havde næsten samme antal hold, meget stor jævnbyrdighed og skiftende vindere af de enkelte stævner. Ved det fælles finalestævne mellem nord og syd
spilledes med halvlegssystem og erfaringerne herfra stilles til rådighed for udarbejdelsen af et GPmodificeret halvlegssystem.
Der er drøftelser om at lave en fælles overbygningsrække for Nord- og Syd allerede fra jul.
Beretningerne enstemmigt godkendt.

VVBK-repmøde 1999 - Side 3
4. Regnskab
Erik Vestergård gennemgik tallene og Jan kommenterede.
Ros til den overskuelige opstilling.
Regnskabet enstemmigt godkendt.
Kaffepause
Herunder uddeling af årets priser:
JUBI-POKALEN som VVBK siden sit 10-års jubilæum i 1977 har uddelt 20 gange til klubber
eller personer, der har gjort en særlig indsats for volleyball i Vestjylland gik i år for første gang,
som formanden udtrykte det, ikke til en person eller en klub, men til en ting: Det blå Tæppe, dvs.
Bedsted KFUM Volleys fanklub, der har været med til at give gode levende billeder fra Bedstedhallen på hele landets TV-skærme. Tæppeformand, Jakob Smed Jensen, modtog pokalen og den
medfølgende check på kr. 1.000.
Ungdomsprisen „Den Gyldne Skovl“, der går til en klub, der har gjort en særlig indsats for at
fremme ungdomsvolley gik til Tjørring IF, for en fremgang fra 0 til 3 hold, hvilket man havde lidt
svært ved at omregne til procenter. Da Tjørring ikke var repræsenteret overrækker sekretæren til
Tjørring ved en senere lejlighed. Også her medfølger kr. 1.000,-.
5. Indkomne forslag
Herning KFUM foreslog at S1D og S2D slås sammen i en fælles GP-række for at give S2-damerne en mere interessant række.
Repræsentantskabet opfordrer TU til at gennemføre dette forslag.
6. Valg
Formand: Jan Troelsgård genvalgt
1 bestyrelsesmedlem for 2 år: Lone Godballe genvalgt (Preben D. ikke på valg i år)
TU: Jørn Madsen og Bjarne Søndergaard genvalgt
S3TU: Lorenz Svenstrup og Steen Jørgensen genvalgt.
UU: Kjeld Bitsch genvalgt
IU: Jan Troelsgård genvalgt. Vil gerne suppleres med 1-2 personer.
DU: Kirsten Madsen genvalgt
Beach: Vakant. Varetages foreløbig af sekretariatet.
PR: Vakant. Varetages af sekretariatet.
Protest: Ingolf Christensen, Povl-Erik Boutrup og Johs. Nørgård genvalgt.
Revisorer: Arvid Lisbjerg genvalgt, Peter Hansen nyvalgt.
Revisorsuppleant: Niels Ole Ørgaard genvalgt.
7. Næste års repmøde
I Hjerm
8. Evt.
Kjeld B. rejste spørgsmål om fælles kampbold for minier
Jan T: Gjorde opmærksom på at lørdag d. 29. maj 1999 er dagen hvor alle VVBKs ledere sætter
sig sammen og planlægger fremtiden - i hvert fald et år frem. De udvalg, der skal suppleres skal
helst have fundet sine nye folk inden dette møde. Alle, der måtte ønske at komme med i et udvalg,
kan henvende sig til udvalgsformanden, bestyrelsen eller sekretariatet.
Jan bad iøvrigt klubberne om at overveje at møde frem til DVBFs repmøde 8. maj. Der er vitale
sager på tapetet som turneringsstruktur, licensforhøjelser mm.
NOØ hævede mødet og takkede for god ro og orden og Jan T takkede dirigenten for god mødeledelse.
Efter mødet blev det bestemt at de klubber, der er interesserede i at være med i talentarbejdet
næste år skal mødes med VVBK-UU lørdag d. 29. maj i Holstebro som et led i stormødet.
Ref.: JD

