Bestyrelsesmøde MJVB
Tirsdag d. 14. februar 2017 kl. 21-22 på Skype
Deltagere: Lone Godballe, Kenneth Rusbjerg, Preben Dahlgaard og Jørgen Donslund. Fraværende
Flemming Rindom.

1. Opfordring til at holde et kredsmøde som forberedelse til DVBFs repmøde
Thorben Riis og Erik Kreuzfeldt har opfordret til at vi indkalder til et møde, hvor vi drøfter evt.
forslag til DVBFs repmøde.(7. maj)
Via vore egne diskussioner fornemmer vi at emnerne KUNNE være:
- Eliteklub-certificering
- Øst-vest-grænse ved Storebælt i divisionerne
- U-DM-kvalifikation
- Brug af ungdomsspillere på seniorhold
- Personlige licenser
- Holdomkostninger i divisionerne
- DVBFs projektfokusering - kontra drift
- DVBFs personalebehov
- DVBFs struktur: Kredse eller ej?
….men vi ved faktisk ikke, hvad initiativtagerne har forestillet sig, så Preben kontakter Thorben og
Erik og får lidt mere information om, hvad de har tænkt. Derefter kontakter Preben Jørgen.
Hvis Preben skønner at der er kød på benet, skal Jørgen indkalde til møde et sted i Ikast tirsdag d.
14. marts.
Indkaldelse via hjemmeside og facebook.
Alle deler og tager kontakt til naboklubber etc.

2. Repmødet i kredsen tirsdag d. 25. april i Frederiks
Lone har et problem med et møde på sit arbejde, så hun kommer måske først hen mod kl. 20.00
Vi inviterer Niels Kliim til at komme og fortælle om det, han laver – bl.a. i Aarhus (Action: Lone) Kan
Niels evt. indlede mødet? Det vil jo passe godt, hvis Lone bliver forsinket (bortset fra at hun så
stadig ikke ved, hvad han laver…)
Lokalebestilling: JD snakker med Kjeld B
Skriftlige beretninger sendes til Jørgen inden påske:
Preben DS
Erik: Regnskab
Lone /JD: Bestyrelsen
Heine: Kids Ø og evt. Teen?
Kurt og Steen: Mix
Jubipokalindstillinger ??

3. 50 års jubilæum i VVBK 27. april.
Da VVBK er den fortsættende kreds i Midtjysk Volleyball, er det altså os, der har 50 års jubilæum
27. april i år! Hvordan fejrer vi det?
Ideer:
- møde/kursus med overnatning?
- Gave til repmødedeltagerne(tøj med kredslogo)?(PD)
- Gave til klubber: 2 bolde med kredslogo til hver klub?(kun klubmedlemmer) (PD)
Jubilæumsudvalg: Gamle formænd og Erik Vestergaard opfordres til at danne et udvalg og
arrangere en fest. Budget 50.000.
Kåringer af 50-års det ene og det andet og det tredje…

4. Diverse
- Madsen og Søndergaard har viet deres skiferie til en kritisk gennemlæsning af kredsens
reglementer.
- JD har lidt disput med Lambert omkring belastningen af HU18-spillere i DM-kvalifikationen.
-

