Repmøde i MJVB 30/4 2019s kl. 19-22 hos MacY i Frederiks
Deltagere med stemmeret:
Klubrepræsentanter: Arvid Lisbjerg, Holstebro KFUM, Thomas Uhrenholt, Ikast KFUM, Peter Kjellerup, Ikast
KFUM Nord, Mads Møldrup Madsen, ASV, Lisa Jørgensen, Randers VK, Kristian Mogensen, Randers VK,
Claus Sinding, Tjørring IF, Preben Mogensen og Sabrina Nielson, Snejbjerg Volley, Marianne Støckler, SIK
Viborg, Erik Kreuzfeldt, Ikast KFUM, Lise Regaard, Holstebro KFUM, Brian Bendtsen, VIF/Mix N, Ulrich
Sørensen Ry, Henrik Fogt, Ry, Per Jacobsen, SKF KFUM, Casper Laursen, Lyseng, Jacob Vestergaard, SKF
KFUM, Keld Vestergaard, Hjerm FIF, Louise Kærsgaard Bertelsen(KB), Bedsted KFUM, Eric Bai, IK
Skovbakken, Allan Christensen, Lyseng, Louise Dahlgaard, Bedsted
Kredsrepræsentanter: Kurt Kristensen, VIF Mors/MixNord, Steen Jørgensen, Mix Syd/Herning KFUM, Heine
Gøtzsche, UU/SIK, Preben Dahlgaard, Bedsted/Bestyrelsen, Kennet Rusbjerg, Bestyrelsen + Lyseng, Bjarne
Søndergaard, TU/Bedsted, Jørn Madsen TU/Holstebro, Niels Dahlgaard, Beachudv./Bedsted, Lone Godballe,
formand
33 med stemmeret
Niels Kliim, VD, Jørgen Donslund, Sek., Kjeld Bitsch, MacY/SKF, Jan Winckler TC/Macy/Haderslev
4 uden stemmeret

1. Valg af dirigent: Arvid Lisbjerg valgt

2. Bestyrelsens beretning:
Lone Godballe aflagde sin sidste beretning ud af 18.
Dejligt at vi kan holde repmøde her hos MacY. Det er en god historie i sig selv.
Dejligt at der er nye ledere med.
Den skriftlige beretning kommenteret: Licensforsøget gennemgået. Resultaterne taler for sig selv.
Vi skal skabe gode oplevelser og huske at fortælle de gode fortællinger.
Tak til Preben og Jørgen, som har været med i alle 18 år, også tak til Kennet og de andre, der har
været med i en større eller mindre del af årene.
Lone stopper også i forbundsbestyrelsen, hvor der sker en stor udskiftning i bestyrelsen.

Debat og opklarende spørgsmål:
Oprykning af ASV VSOP-hold fra Jyllandsserie herrer til 2. division. Løsningen blev bifaldet af alle,
der kommenterede på det. ASV har dog et hængeparti med nogle kvalkampe til 1. division, som
måske kan forhindre at der kan være flere ASV-hold i 2. division, fortalte Mads, ASV.

Medlemstals-indberetning belyst.
Kristian Mogensen: Ros til bestyrelsen for at få gennemført fjernelsen af personlig licens i JS. Lad os
håber at holdantallet fortsat vil stige, så vi kan vise, at det er vejen frem.
Bestyrelsens beretning enstemmigt godkendt, da dirigenten konkluderede at der ikke er nogen
negativer røster overhovedet.

3. Udvalgsberetninger
Danmarksserien v. Prben Dahlgaard:
Der har været rigtig gode rækker med mange jævnbyrdige kampe.
Det er vigtigt at vi kan se, hvem der har dømt kampene, når vi ser på kampskemaerne, så bagsiden
skal også udfyldes, scannes og sendes ind
Lise Rægaard: Ærgerlig afslutning på DSH, hvor Ikast stiller med 5 spillere i den sidste kamp. Det
sendte Holstebros talentfulde unge hold ned på en nedrykningsplads.
Preben opfordrer den nye bestyrelse til at finde en god løsning for Holstebros DSH-hold.

Kids/Ungdom:
Dirigenten gav ordet til Peter Kjellerup, som motiverede sine mange forslag. Stor opbakning. Arvid
fremhævede især punkt 13 om at lave en områdeopdeling i kredsen, hvor man samarbejder om at
hæve medlemstallet.
Louise KB bakkede også op med et godt eksempel.
Preben bakkede også op og opfordrer til at vi nu går all in på ungdomsudvalgsarbejde, rekruttering
osv.
Lise: Basalt at Ungdomsspillere får lov at være ungdomsspillere i stedet for at tage dem op på et
seniorhold alt for tidligt. De skal være sammen med andre unge både til volleyball og udenfor
hallen, hvor de også skal have tid og mulighed for at mødes, feste osv.
Niels Kliim: Bakker også op og tænker at vi skal bruge netværksmødet til at arbejde videre med det.
I forbundsregi arbejdes der allerede med flere af de emner der er nævnt omkring holdfællesskaber,
dispensationer osv.
Jacob: Snak med trænerne i kredsene inden reglerne ændres.
Ulrich: De kidsstævner, der har været lagt sammen i øst/vest, har været bedre stævner. Vi skal have
et decideret kids-netværksmøde, hvor trænerne aftaler, hvor vi deltager i stævner med hvilke
rækker. Der kan evt. aflyses enkelte rækker eller enkelte stævner.
Arvid: God ide – man kan måske ligefrem vente til et møde i efteråret med at sætte sted på forårets
stævner.

Arvid: Afskaffelse af licens i Jyllandsserien har vist gode resultater. Det næste sted, der skulle tages
fat på er at afskaffe licens i kidsvolley. Vi har spillere, der dukker op sent på sæsonen og som ikke
betaler kontingent, men som kan blive fremtidige medlemmer, hvis vi får dem med ud til
kidsstævner.
Louise KB: Vi er nødt til at vælge nogle stævner til og andre fra. Vi offentliggjorde det i Kids-FBgruppen.

Teen: JD henviser til den skriftlige beretning og fremhæver Peter Ks forslag om at dele UGP op så
U14 flytter over til Teen og U16-U18 spiller UGP. Ved U14-stævnerne spiller alle spillere så både
teenkampe og ungdomskampe hver gang. Teen-hold fra flere klubber bliver lagt sammen til
ungdomshold.
Jyllandsserien, JD: Fantastisk med fremgangen og de afledte problemer med at finde plads nok, er
blevet løst rimeligt godt.

Mix Syd, Steen J: Holde sig på de ca 20 hold pr. stævne og der har været en stærk top med 4 meget
jævnbyrdige hold.
Mix Nord, Kurt K: Vi har haft en tilbagegang: Færre hold og ældre spillere. Er opsøgende på at
finde nye klubber og få dem med i turneringen, men det er svært at få vækst i sagen lige nu..

Beach, Niels Dahlgaard: Der holdes et stævne i Thy, som vi kalder Midtjysk Mesterskab. 1.
weekend i august.
Madsen: 3 beachbaner indvies ved Stadionhallen i Holstebro på torsdag. Der er gratis pølser!

Pause – Ævlekage med avec

Uddeling af JUBI-pokalen
Lone Godballe begrundede, at den i år går til en dygtig volleyspiller, der både forstår at få
medspillere, tilskuere og dommere til at spille positivt med. Hun har været en ubestridt leder på sit
hold og senere også formand i klubben.
Har været skadet og haft en pause, men er nu tilbage som træner for klubbens unge talenter på
herresiden.
Modtageren er Lise Rægaard, Holstebro KFUM.

4. Regnskab
JD gennemgik regnskabet, der viser et underskud på 68.000.

Kjeld B: Foreslår at der bruges af formuen, hvis der er et ungdomsudvalg, der har gode initiativer.
Mads, ASV: Er det meningen at der fortsat skal køres med underskud?
Lone og Preben: Vi vil gerne bruge penge på gode ideer. Underskud på den baggrund har vi råd til.
Jørn Madsen: Skolekidsstævner bør der være flere af og det kunne man understøtte ved at købe
nogle folk fri til at være stævneleder for et kidsstævne.

Regnskabet enstemmigt godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag.
Ulrich begrundede forslaget om wildcard-hold i DS.
Kennet: Synes ikke, det er nødvendigt, da Jyllandsserien er en rigtig god mulighed.
Kjeld B: Det er vigtigt at de unge spiller ungdom. Fremførte en tanke om puljehold, dvs. hold sat
sammen af spillere fra flere klubber, hvor man i fællesskab laver et eller flere hold til
ungdomsstævner.
Kristian M: Hold i JS er mere fri til at melde til og fra.
Keld V: Hold dem i ungdom, så længe det er muligt. Gerne som i Peter Ks forslag.
Preben M: Vi har haft hold fra Snejbjerg med i JSH. Det er mix-spillere, som har lyst til at prøve at
spille herrebold. Grand Prixformen giver nogle gode muligheder.
Ulrich: Det handler om at få de unge til at blive i volleymiljøet.
Lise: I DS er det mere forpligtende end JS i forhold til at møde op. Og det er en positiv ting.
Louise KB: Vil gerne at sagen henvises til det kommende ungdomsudvalg.
Kennet: De unge skal spille ungdom!
Ulrich: Det er gratis for kredsen, som skal godkende holdene. Man kan afvise ansøgninger på
baggrund af noget som ungdomsudvalget har gang i.
Forslag 1 a bragt til afstemning: 2 for, mange i mod. Forslaget er faldet.
Forslag 1 b falder som følge af at forslag 1a falder.

6. Valg
Formand: Preben Dahlgaard
1. Bestyrelsesmedlem: Allan Christensen
2. Bestyrelsesmedlem: Peter Kjellerup

Det sidste bestyrelsesmedlem er Kennet Rusbjerg, som ikke er på valg.

TU, Bjarne og Jørn genvalgt
Mix syd: Steen J genvalgt
Mix Nord: Kurt og Brian genvalgt
Dommerudvalget: Vakant – det er også genvalg
Beach: Niels Dahlgaard genvalgt
UU: Louise KB
Revisorer: Lissie Bundgaard og Arvid Lisbjerg genkåret
Revisorsuppleant: Erik Kreuzfeldt genvalgt
7. Næste repræsentantskabsmøde
Genvalg til MacY

8. Eventuelt
a. Louise KB: Medlemmer til power-ungdomsudvalg melder sig hos Louise eller Peter.
b. Erik K: Der skiftes ud i stor stil i forbundets bestyrelse. Det sker på VDs repmøde, som er søndag d. 2. juni
i Slagelse. Der er landskamp samme tid og sted. Vi bør møde talstærkt op her fra området. De ønsker, vi
skal fremføre er bl.a., at der skal ansættes lokale konsulenter i alle landsdele.
Arvid: Bakker op om Eriks forslag.
Kennet: Talentcentertræning er åben for alle uanset evner. Det skal være en god oplevelse for de unge,
hvor de både lærer noget og har det sjovt. Der opstår kammeratskaber på tværs af klubber og landsdele.
Jacob V: Bakker op om lokale konsulenter. Kan kredsen bruge penge i den forbindelse? Vi skal rekruttere
trænere før vi kan rekruttere spillere. Der bør fx også være træneruddannelse i Talentcenteret. Det er i
øvrigt hyggeligt at være træner og vi har fået et sammenhold blandt trænerne, der mødes igen og igen til
kids- og teenstævner.
Kjeld: Kald det Kredstræning i stedet for Talenttræning. Så er der signaleret, at alle kan være med.
Lone: Thomas Bro, den kommende formand i VD, bringer en hilsen og beklager, at han ikke kunne komme i
aften.
Ulrich: DGI har badminton-rejsehold, der tager ud og laver skolestævner for klubberne. Kan vi lave noget
lignende?
Louise KB: Der har været et inspirationsmøde på forbundsplan, hvor vi var en flok rapkæftede
volleyentusiaster, der havde møde med breddekonsulenter og bestyrelsesfolk fra VD.
Et rejsehold kan være godt, men det er vigtigt at klubbens egne kidstrænere også er med til stævnerne, så
der er en relation, når de unge dukker op til træning.

KB har været kidskonsulent for hele Jylland og det var for stort et område. Der går for meget tid med
kørsel.
JD: Raptus har lavet et rejsehold, der tager ud på de kristne efterskoler og højskoler og rekrutterer spillere
til volleyball (og til KFUM og KFUK). Ikast har også haft en dygtig spansk spiller i klubben, som har lavet en
lang række besøg på efterskoler i år. Det ser ud til at flere efterskoler har haft hold med til stævner i år.
Preben D: Vi har også brug for erfarne voksne konsulenter, der kan udfordre os fx i bestyrelsen. Men lokale
konsulenter, der fx er gode på halgulvet, er bestemt også guld værd.
Kjeld: Hvorfor skiftes der så voldsomt ud i VDs administration og bestyrelse? Er der sket noget, vi ikke har
hørt om?
Lone: Mikael Trolle og Carsten Parsow stopper for at prøve noget andet. Erik Jakobsen stopper som
formand pga. alder. De øvrige der stopper, vil vist også bare bruge deres tid anderledes. Der har ikke været
nogen håndgranatkastere på forbundskontoret.
Jørgen: Anbefaler at Allan stiller op til VDs bestyrelse, så vi fortsat kan have et direkte link fra kredsens
bestyrelse til forbundet. Allan er ikke afvisende!
Niels: Forklarer lidt om konsulentfunktionen. Man skal være meget alsidig for at imødekomme de
forskellige forventninger, der findes hos klubberne.
Preben M: Vi laver noget volleydag for unge i Snejbjerg i foråret, som led i et kommunalt projekt, men vi
har ikke rigtig haft noget at tilbyde de unge kort efter arrangementet, så det har ikke kastet medlemmer af
sig. Måske kan beachaktiviteter virke?
Lisa: Der bør være kurser i forbindelse med camps. Så kan vi få kommunalt tilskud.
Arvid sluttede med en lille anekdote fra en tid sammen med Lone i Holstebro KFUMs bestyrelse – og
lykønskede Lone med de 18 år som kredsens formand.
Preben fortalte om tiden med Lone som formand og overrakte en takkegave.
Lone blev hyldet af forsamlingen.
Arvid afsluttede mødet og Lone takkede ham for indsatsen med en lille gave fra MacYs store udvalg.
Ref. Jd
Aftenens billeder er desværre ikke blevet gemt.

