Referat af repræsentantskabsmøde tirsdag
d. 30. april 2013
Deltagere:
Preben Dahlgaard, Bedsted, bestyrelsen
Peter Harslov, Ilskov Volley,
Steen Jørgensen, Mix syd, Herning
Erik Gravesen, IF Bachus
Tonny Kristensen, TIF, Bestyrelsen
Anders Kure, Skjern
Lisbeth Kristiansen, SKF
Jacob Vestergaard, SKF
Kristian Bitsch, SKF, uden stemmeret
Per Jakobsen, SKF, uden stemmeret
Allan Christensen, Lyseng, Bestyrelsen
Thorben Riis, Holstebro
Erik Kreuzfeldt, Ikast
Paw Olesen, Skive, Mix Nord

Kristian Hjørnholm, Hjerm
Karsten Jørgensen, Hjerm
Kjeld Bitsch, SKF, uden stemmeret
Maria Wieborg, ASV
Preben Josefsen, Sunds
Finn Bjerg, Sunds
Linda Jensen, Skive
Brian Pedersen, Skive
Erik Jakobsen, DVBF uden stemmeret
Bjarne Søndergaard, Bedsted, TU
Jørn Madsen, Holstebro, TU
Peter Nowack, Tjørring
Inge Nowack, Tjørring
Steffen Vestergaard, Skovbakken
Lone Godballe, Formand, Holstebro
Jørgen Donslund, Ikast, sekretær

1. Valg af dirigent.
Jørn Madsen valgt.
Mødet erklæret lovligt og beslutningsdygtigt.
2. Formandens beretning
Lone Godballe:
Dejligt at der var volley på TV Midt Vest i weekenden, hvor Ikast havde U21 DM.
Fremhævede bestyrelsens forslag om at lave en udviklingspulje.
Forslag vedr. ungdom skal fremme hensynet til såvel bredde som elite.
Interessere for at hyre nye lokale turneringsledere. Opfordrer til at stille op.
EM er en enestående begivenhed i det kommende år, og det skal vi udnytte maximalt.
Bestyrelsen har besluttet at kredsen sørger for gratis buskørsel til København for dem der vil med til København til finaledagen.
Tillykke til alle rækkevinderne og tak til alle der har været med og især til dem der lægger et stykke frivilligt
arbejde i volleysporten.
Debat vedr. formandsberetningen:
Kristian Hjørnholm, Hjerm: Vær opmærksom på klubmodulet ved køb af billetter til EM. Der føres penge
tilbage til klubben når medlemmerne køber billetter via denne kanal.
Peter Nowack: Ved EM i Herning spiller Finland og Holland og der kommer mange tilskuere fra disse lande.
Der er pt. solgt flere billetter til kampene i Herning end til Danmarks kampe i Odense.
Der bliver også nogle træningslandskampe i Herning med Tjørring som arrangør 15., 16. og 17. sept.
Preben: Der arbejdes på at man kan bestille busbillet til EM i København 29.l september 2013. Det bliver
gratis at være med.
Erik Jakobsen: Der bliver en come-together-seance lørdag d. 28. september i et værtshus i et af Parkens
tårne målrettet gamle volleyspillere. Se DVBFs hjemmeside eller Facebook.
Formandens beretning er godkendt.

3. Udvalgsberetninger
TU: Preben Dahlgaard: Der skal laves nogle flere herre og damehold. Turneringen afvikles i god ro og
orden. Godt samarbejde mellem klubberne.
Mix: Nord, Paw Olesen: Lidt færre hold, men det kører godt.
Mix Syd: Steen Jørgensen: Sydrækken kører med nogenlunde det samme antal hold som tidligere. Kører
fint.
Ungdomsudvalg: Allan Christensen. Henviste til den skriftlige beretning.
Spørgsmål til UU:
Kristian Hjørnholm: Trænerkurser i kidsvolley?
Lisbeth K: Der er kursusweekend i Frederiks 8.-9. september.
Dommerudvalget er vakant: JD mente at der var tilfredshed med hjemmedommerordningen i DS.
Preben Josefsen ikke enig og ikke tilfreds med den nuværende dommersituation.
Preben Dahlgaard: 85 % af kampene dømmes af A-dommerne
Maria, ASV: Opfordrer til at der laves genopfriskningskurser for dommere.
Brian, Skive: A-dommerkursus i Skive biev aflyst i efteråret 2012 pga. for få deltagere. Der forsøges igen i
efteråret 13.
Preben J, Sunds: Vi har 4 A-dommere som aldrig dømmer, fordi de selv spiller, når klubben har dommertjanser, og der er ikke nogen naboer, der er interesseret i at bytte dommertjanser.
Kjeld B: Send besked ud til klubberne om dommerkurser. Hjemmesiden er ikke nok.
Steffen: ASV/Skovbakken har forsøgt at lave et A-dommerkursus i marts uden held.
Thorben: Lad kredsen betale dommerkurset.
Jørn Madsen: De fleste kommuner giver tilskud til kurser. Også dommerkurser. Underforstået at så er det
spild af kredsens penge at subsidiere dem.
Kjeld B: Opfordrer til at lave dommerkursus ved Ikast cup og Elitetræf.
Udvalgsberetninger godkendt.
5. Regnskab
I Erik Vestergaards fravær gennemgik Jørgen Donslund tallene.
Overskud på ca. 5000.
Regnskabet Godkendt
6. Indkomne forslag
1. Rasmus Bjørns forslag om trekanter i DS. Motiveret af Maria Wieborg. Færre kampdage, bedre dommersituation.
Kristian Hjørnholm: Vil gerne støtte forslaget. Vi har været rigtig glade for at spille Grand Prix i JS.
Allan, Lyseng: Spillerne der rykker ned fra 2. div. hos os, støtter også forslaget.
Preben D: Bedsteds nyoprykkede DSD støtter også forslaget.
Men Preben er selv lidt bekymret for om topholdene i DS bliver sværere at skubbe op i 2. division. Ulemperne er jo at man ikke får koblet kampene med klubbens divisionshold.
Jørn: Niveauet blev for mange år siden hævet da trekantstævner blev nedlagt, men det var en anden tid
med mange flere hold.
Linda: Er lidt modstander af at skulle spille to totimerskampe på en dag. Så bliver man da helt smadret!
Preben J: Støtter i høj grad forslaget. DS kan evt. øges med et hold eller to for at få flere spilledage.
Kjeld B: Trekantstævner skal ligge i weekenden – og det er en fordel.
Skovbakkens 3 DSD-hold siger at de ikke tror, de kan holde til at spille to kampe samme dag.
Linda: Der vil blive brug for en bredere trup til DSD og så kan vi ikke stille hold i JSD.
Jørn: Man kan evt. nøjes med at indføre det i herrerækken.
Kjeld: Mon ikke bare man skal sørge for at komme i form!
Brian: Lidt spredt mening på herresiden.
Thorben: Færre weekender betyder at det er nemmere at planlægge
Jørgen Donslund: Ændringsforslag. Stem om DSD og DSH hver for sig.
Afstemning:
DS Damer: 6 ja og 3 nej
Herrer: 17 ja og 0 nej.

Forslag 2
Ny Ungdomsturnering: Allan motiverede forslaget vedr. pkt. 1 og 2, Kids- og Teenvolley
Kjeld: Der skal være hold nok til at der er liv og glade dage i hallen.
Peter: Ilskov er glad for at kunne spille i 3-mandsrækken
Thorben. Vi skal passe på ikke at holde folk væk fra 6-mandsvolley ved at lade dem fortsætte på badmintonbanen. Der må jo gerne spilles med 4-5 spillere i 6-mandsvolley, og det kan spillerne få rigtig meget ud
af selv om de på forhånd tror det er ”umuligt”.
Afstemning:
Første og anden del af forslaget (Kidsvolley og Teenvolley): 17 ja-0 nej
Jørgen begrundede tredie del af forslaget.
Thorben udtrykte betænkelighed ved at risikere at ødelægge den faktisk meget velfungerende Grand Prixturnering.
Anders kunne bringe et eksempel på et hold, der ville være hjulpet af de nye regler.
Afstemning: Tredje del (Ungdom/DM-kval/Grand Prix): 8 ja - 3 nej
3. Udviklingspulje
Lone: Motiverede forslaget.
Afstemning 24 Ja-0 nej
4. Forslag fra Erik Graversen, IF Bacchus om at udnytte EM til at skaffe flere medlemmer.
Nøgleord ideer:Filialklubber, gymnastikafdelinger, beachtilbud, samarbejde, udviklingspuljen, hårdt arbejde!
Peter Nowack: Klubberne i Herning Kommune laver fælles PR for volley ved EM med en stor græsturnering, volley på torvet mellem rød og blå blok, - lad os bruge og misbruge hypen omkring EM.
Thorben: Få politikerne til at give tilskud til en koordinator i foreningerne, en person, der også kan tage sig
af en del af skolernes aktivitetstimer.
Erik Kreuzfeldt: Der er klubber, der ikke har ungdomsvolley, men har kids og mix-volley. Man kunne måske
lave samarbejde mellem klubberne om at give passende tilbud til alle spillere, så de kan fortsætte med volley, selv om de er for gamle til kids og for unge til mix – om ikke hjemme så i en naboklub.
Lone: Vi skal bare være så klar til at tage mod nye spillere i klubberne efter EM.
Afstemning: 15 ja – 0 nej
5. Preben Josefsens forslag om 5 spillere efter skade:
Ligesom i den forsøgsordning, der har kørt i år, skal dispensationen også skal gælde reglen med at en
libero kan skifte status til alm. spiller, hvis man har brugt sin eneste udskiftningsspiller som libero og holdet
får en skade.
Afstemning: 11 ja og 3 nej.
Punkt. 6 Valg
Bestyrelsen:
Tonny Kristensen og Preben Dahlgaard på valg.
Preben Dahlgaard er villig til genvalg. Tonny ønsker ikke genvalg.
Peter Kjellerup foreslået.
Preben og Peter valgt.
TU: Bjarne Søndergaard og Jørn Madsen genvalgt
Mix Syd: Steen Jørgensen genvalgt
Mix Øst: Paw Olesen genvalgt
Dommerudvalget: Stadig vakant
Beachudvalg: Erik Graversen, vil gerne hjælpe Niels Dahlgaard. Niels fortsætter som formand.
Ungdomsudvalg: Allan Christensen.

Revisorer: Arvid Lisbjerg og Lissi Bundgaard genkåres
Revisorsuppleant: Erik Kreuzfeldt valgt
Punkt 7: Næste års repmøde
Frederiks kåret
Kaffepause
Punkt 8: Eventuelt
Lone: Jubipokalen går til Erik Vestergaard, der har været kasserer for kredsen i 40 år - mindst.
Erik Jakobsen, DVBFs formand:
Tillykke til Preben Dahlgaard, der har fået DVBFs ærestegn ved Bedsteds juilæum for nylig.
EM: Der kommer masser af finske tilskuere til Herning. Vi skal hype begivenheden, få masser af tilskuere til
kampene. I Herning kommer de regerende europamestre fra Serbien foruden de stærke finner, der kommer
en uge før stævnet i træningslejr. Desuden kan der live tale om at Kroatien kommer.
I århus spilles mellemrunden på hverdage.
I Fælledparken bliver der et stort volleyarrangement, hvor man kan spille volley, fanområde mm.
Erik var glad for kredsens plan om at sende busser fra MJVB til København.
World Leage i Slagelse i juli. Se DVBFs hjemmeside.
Håber at det bliver Polen, der kvalificerer sig til semifinalerne i København. Så kommer der mange tilskuere.
Til Erik Graversen: DVBF vil også promovere EM ved DGIs landsstævne. Det er jo i høj grad de samme
medlemmer vi har.
På spørgsmål fra Kjeld B svarede Erik Jakobsen: TV3sport (TV3) producerer TV og der er solgt TV-signal til
over 100 lande. Der bliver også lavet magasinprogrammer mm. op til EM.
Kjeld B: Lad os få TV-folk med i busserne fra Bedsted til København.
Erik G: Der er mange indvandrerhold, som man måske kan få med i Grand Prix. Især herrehold.
Lidt snak om boldkanoner.
Jørn Madsen: Afsluttede mødet og takkede for god ro og orden.
Lone:
HUSK: Repmøde i DVBF 2. juni.
Tak til dirigenten og tak til Tonny for mange år i bestyrelsen.
Tak for fremmødet og de gode diskussioner.
Tak til Kjeld/MacY for husly, kringle og ævlekage.
Ref: jd

