Midtjysk Volleyball
Repræsentantskabsmøde tirsdag d. 26. april 2016 i Frederiks
Referat
Deltagere: Erik Kreuzfeldt, Ikast KFUM, Jacob Vestergaard, SKF KFUM, Kurt Kristensen, VIF Mors og mixN,
Steen Jørgensen, mixS, Peter Nowack, Tjørring IF, Flemming Rindom, Hornsyld IF, Claus Ørnsholt, Hornsyld
IF, Brian Bendtsen, VIF Mors, Claus Sinding, Tjørring IF, Tonny Kristensen, Tjørring(uden stemmeret), Jørn
Madsen, TU/Holstebro KFUM, Lone Godballe, Holstebro og formand, Thorben Riis, Holstebro KFUM, Linda
Jensen, Skive FVK, Brian Pedersen, Skive FVK, Allan Christensen, Best/Lyseng, Kenneth Rusbjerg, Lyseng,
Louise V. Dahlgaard, Bedsted, Maria Damsgaard Pedersen, Bedsted, Kristian Mogensen, Randers VK,
Pernille Nielsen, Randers VK, Preben Dahlgaard, Best/Bedsted, Bjarne Søndergaard TU/Bedsted, Heine
Gøtzsche, Rødding, Keld Vestergaard, Hjerm IF, Maria Wieborg, ASV, Daniel Hvilsted, ASV og Jørgen
Donslund, Ikast KFUM/sek.
Før mødet blev to volleyledere, Erik Fuglsang Brouer, Gjellerup KFUM og Johannes Nørgaard, SKF KFUM,
mindet af forsamlingen. Begge døde kort før påske og begge har ydet et stort bidrag til volleyballsporten
gennem en dygtig og energisk indsats i opbygningen og udviklingen af deres respektive klubber. Det er en
fællesnævner for dem, at de har haft særlig fokus på ungdomsvolley.
Der er også forskelle på de to; Johannes havde rundet de 80 og ikke mere var aktiv leder i klubben, mens
Erik kun var knap 48 år gammel og har været aktiv i hallen og har bidraget så meget, som han kunne, selv
mens han var syg af kræft og kemokure.
Som Lone Godballe sagde: Æret være deres minde.
1. Valg af Dirigent
Bjarne Søndergaard
2. Formandsberetning
Lone Godballe:
BUSG (Bredde- og Udviklingsstyregruppen) udvidet med kredsrepræsentanter. Der arbejdes med
alt, hvad der er relevant for kredsen (bredde, udvikling, ungdom). Lone og Preben deltager fra
MJVB.
Bedstevolley er populært på Sjælland. Mon ikke også det kommer her.
Welcome You – i Aarhus og Randers. I samarbejde med basket gøres en indsats for at få fat i de
unge, der flytter til byen og få dem med i klubberne.
Motionsvolley og DGI samarbejde
drøftes også.
Hvis man har holdninger til hvad BUSG
skal gøre mere af, så sig det til Preben el.
Lone (eller tag det op efter
beretningen).
Aarhusprojektet. Maria Wieborg
uddybede: Volleyballcenter Aarhus med
Maria W, Rikke Smed I og Steffen V i
styregruppen. Rikke har været ude på
samtlige skoler i Aarhusområdet.

Skolerne bliver tilbudt et 4 –ugers forløb. Der skal knyttes satelitklubber fra Aarhusklubberne til
skolerne, så de unge får et reelt tilbud om at spille volley i en klub. Der er aktuelt gang i 3
satelitklubber. Der bliver ogsaå st gang i et ”kidsvolleyprojekt på gymnasieniveau”. Endelig er der
Welcome You, der skal indfange de mange studerende, der flytter til Aarhus hvert år. Og til Randers
og Aalborg.
Der er gang i en lang række initiativer til, hvordan man får fat i tilflytterne.
Møllevangsskolen, går 100% ind i det – med alle årgange.
Satelitklubberne træner sammen og sammen med klubberne.
Thorben spørger om materialerne fra skoleprojektet er offentligt tilgængelige. Det vil Maria gerne
hjælpe med.
Kenneth: Vi skal have en bredere gruppe af klubber og ledere i gang med tilsvarende projekter.
Flemming: Er Dansk Skoleidræt involveret. Svar: Endnu ikke.
Beretningen godkendt.
3. Udvalgsformændene fremlægger beretning
UU – Allan – henviser til den skriftlige beretning
TU DS:
Jørn Madsen: Kan vi lave et MJVB-kampskema, hvor vi ikke skal scanne bagsiden? Vi vil gerne på Escore, men forbundet har ikke en licens, som kan bredes ud til kredsene lige nu.
Maria: Kan der fra sæsonstart planlægges kvalkampe mellem DS-toerne fra flere kredse?
Jørn: Pga. trækninger, wildcard mv. er det næsten umuligt på forhånd at fortælle holdene, hvad de
spiller om.
Der er et misforhold mellem antallet af divisionshold og antallet af seniorhold i kredsens
turneringer. Der er for mange hold i divisionerne og det vil nok være rimeligt at nedlægge 3.
divisionerne.
S3Nord, Kurt Kristensen:
Ide om fælles hold for bedsteforældre og kids!
Kurt har besøgt nogle af de klubber, der ikke deltager i turnering, men uden gevinst.
Thorben: Andre stævneformer og stævnedage bør prøves af.
Kenneth: Tænker også i turneringer på træningsaftener.
-det er Maria så lidt betænkelig ved.

Mix Syd, Steen J.:
Udskiftning i klubber,
men vi er lige så
mange, som vi plejer.
Det fungerer godt.
Klubberne er gode til
at melde til og fra.
Beach: Der er en
stævnerække i
Herning-Holstebroområdet. Se
indbydelsen på
Holstebros
hjemmeside. Det er
billigt!
Peter Nowack: 29. maj er der beachstævne på torvet i Herning
4. Regnskab:
Godkendt med et underskud på knap 17.000 kr.
5. Indkomne forslag: Ingen

6. Valg:
Bestyrelsen:
Lone er på valg(formand) og Allan er på valg.
Allan ønsker ikke genvalg.
Peter Kjellerup vil gerne afgå uden for tur, hvis der kan findes en afløser.
Der skal rettes i vedtægterne, hvor der både står at formanden er på valg i lige år og i ulige år.
Formanden er genvalgt.
Flemming Rindom, Hornsyld valgt.
Udvalg:
Ungdom. Allan Christensen ønsker ikke genvalg.
Heine Gøtzsche vil tage sig af kids Østjylland.
Men der mangler en UU-formand.
TU: Madsen og Søndergaard
TU Mix-Nord: Kurt Kristensen og Brian Bendtsen
TU Mix-syd: Steen Jørgensen
Beach: Niels Dahlgaard
Revisorer: Arvid Lisbjerg og Lise Rægaard genvalgt
Revisorsuppleant: Erik K.

Jubipokalen blev overrakt til Louise Veje Dahlgaard fra Bedsted KFUM. Louise har sat gang i rigtig
meget kidsvolley. Ikke bare i Bedsted men også i nabobyerne, hvor hun har SFO’erne til at
samarbejde om volleyball.
7. Næste års repmøde:
Genvalg til Frederiks

8. Eventuelt:
Erik K: Hvad sker der i DVBF?
Lone gennemgik arbejdet i bestyrelse og BUSG
Referaterne er beslutningsreferater. Men de er ikke tilgængelige på hjemmesiden(vi kan i hvert fald
ikke finde dem). Det bør der nok gøres noget ved??
Erik: Der bruges ufatteligt mange penge på landsholdet. Helt præcist: På Herre A-landsholdet.
Mens det ser ud til at der tjenes penge på talentudviklingen!
Landsholdspengene ville gøre mere gavn i rekrutterings- og breddearbejde!
Det var der meget enighed omkring!
Opfordringer til at komme til DVBF-repmøde og påvirke forbundet.

Kenneth: Hvis vi skal være kritiske overfor forbundet, vil det se mere troværdigt ud, hvis vi havde
mere styr på vore egne forhold, altså finde den sidste mand til bestyrelsen og finde en
ungdomsudvalgsformand.
Thorben: Vil gerne foreslå forbundet at forpligte sig til at lade en bestemt procentsats af
økonomien gå til ungdom-, bredde og udvikling.
Linda: Kredsens bestyrelsesreferater skal på hjemmesiden.
Lone: Det kommer de fremover.
Jørgen viste, hvor nemt det er at styre et hjemmestævne med de nye stævneprogrammer.
Meget positiv respons.
Dirigenten afsluttede mødet og Lone overrakte nogle af MacYs gode væsker til Allan Christensen,
der fik en ordentlig klapsalve for mange års vedholdende indsats for volley – og især
ungdomsvolley i kreds og klub.
Der var også en flaske til dirigenten og endelig en flaske rom til Preben Dahlgaard, der havde haft et
hårdt job med at overtale Bjarne til at være dirigent…
Ref. jd

