Referat af bestyrelsesmøde i MJVB 25/10 kl. 22.20
Indledende vanskeligheder med at få Skype til at fungere med 5 deltagere.
Deltagere: Lone Godballe, Preben Dahlgaard, Flemming Rindom, Kenneth Rusbjerg og Jørgen
Donslund.
1. Høring vedr. divisionsstruktur.
Resume af forslaget:
Fast grænse ved Storebælt for alt under ligaen.
Øst-vest-delt 1. division.
Andethold tillades i 1. division.
Ligahold kræver ikke kun oprykning, men også en certificering
Preben: Positivt, især med opdelingen ved Storebælt
Kenneth: Forslaget vil fremme centralisering i store klubber. Først og fremmest pga. certifiseringen
og 2.hold i 1. division. Lyseng kommer med et alternativt forslag til 8-holdsrækker (1 liga, to 1.div.,
fire 2. div. i dobbelt turnering med efterfølgende slutspil.)
Kredsens høringssvar:
- Modstander af certificering af ligahold. Det skal ikke være administrative byrder der får
klubberne til at fravælge oprykning til Ligaen.
- Positivt med deling ved Storebælt i 1. division og
- Positivt med færre divisionshold (og flere kredshold)
- Vi er bekymrede for centraliseringstendenserne: Tillades endnu flere divisionshold fra samme
klub, fremmer det centraliseringen mod færre og færre klubber – og dermed færre spillere i det
hele taget, fordi man skal være til stede med noget kvalitet i de områder, hvor man gerne vil
rekruttere nye spillere.

Vi offentliggør kredsens høringssvar på hjemmesiden og linker til oplægget. Klubberne oprfordres til at lave
og indsende egne høringssvar.

2. Masterklubber
Forslag: Snejbjerg og VIF Mors er bestyrelsens primære forslag.
Lone og Preben snakker med de to klubber og bringer forslagene ind til Christina.

3. Mix-finale
Vi inviterer Østrækken med til finalestævnet.

4. Arbejdsdeling i bestyrelsen
Kenneth har fokus på Welcome U og andre tiltag i Aarhus, talentarbejdet mm.

Flemming går ind i ungdomsvolley – deltager i stævnerne og er Jørgens sparringspartner på
turneringsspørgsmål.
Preben har Danmarksserierne og Preben deltager sammen med Lone i forbundets breddesamarbejds- og udviklingsudvalg (som hedder noget andet?)
Lone er formand, indkalder møder, laver dagsorden mm. og med i DVBFs bestyrelse.
Jørgen er kredsens sekretær og tilforordnet bestyrelsen. Adm. Turneringer, hjemmeside mm.

5. DVBFs repmøde
Vi er ærgerlige over at der er kommet licensstigning på kids og motionsvolley. Vi tror ikke lige at det
er de gruppe, der efterspørger Zibra sport. Hvor lang en aftale mon der er lavet med Zibra?
Der kan laves streaming for stort set ingen penge.
6. Kommende møde i bestyrelsen
Søndag d. 13. nov. Efter ungdoms-GP i Ikast.
Møde hos Jørgen.

