MJVBs repmøde 24. april 2018
25 deltagere med stemmeret:
Louise Bertelsen og Rasmus Bjerge, Bedsted KFUM,
Hans Christiansen, Langhøj og Birgit Klose, Bøvling
Brian Bendtsen og Kurt Kristensen, VIF og TU mix N
Per Jakobsen og Jacob Vestergaard, SKF
Lisa Jørgensen, Randers og Heine Gøtzche, Rødding og Kids N
Brian Pedersen og Dennis Kronborg, Skive
Poul Kastbjerg og Erik Kreuzfeldt, Ikast
Kennet Rusbjerg, Lyseng og Keld Vesteregaard, Hjerm
Peter Nowack og Inge Nowack, Tjørring IF
Steen Jørgensen, Herning og TU Mix S og Ulrich Sørensen, Ry
Birgitte Højfeldt og Pia Højgård Pedersen, Gjellerup KFUM
Jørn Madsen, Holstebro/TU og Preben Dahlgaard, BE/TU
Lone Godballe, Formand
3 deltagere uden stemmeret:
Niels Klim og Stine Gørtz, DVBF samt Jørgen Donslund, Sek

1.

Valg af Dirigent
Jørn Madsen valgt. Mødet erklæret lovligt og beslutningsdygtigt

2. Bestyrelsens beretning
Lone: Jubilæumsåret har været godt. Der blev planlagt og udsat og så blev der holdt en fest ved et
stævne i Ikast, hvor Bedsted var på besøg i Ikast med 3 divisionshold. I den anden hal var der
jubilæumskampe og i kantinen var der hygge og nostalgi og en fælles spisning om aftenen. Det var
en rigtig hyggelig aften.
I de 50 år er der sket en udvikling, der heldigvis som regel har været positiv - men vi har i år en
nedgang i medlemstallet. Det er ærgerligt og vi har overvejet, hvordan vi kan få medlemstallet op
igen.
Vi er nået frem til et forslag, som vi har stillet til Volleyball Danmarks repmøde – den endelige
udformning er blevet lidt anderledes end den, der er i den skriftlige beretning. Den endelige tekst
omdeltes:
1. MJVB foreslår at fjerne alle licenser på de laveste kredsrækker for kids, teen, ungdom, herrer, damer og på mixrækker.
Eneste resterende licensbetaling for kredshold er herefter:
a. Ungdomsspillere, der spiller om DM-kvalifikation betaler personlig licens.
b. Hold/spillere i Danmarksserien betaler både holdlicens og personlig licens.

2. Klubkontingentet sættes ned til 200 kr pr. klub uanset klubbens størrelse.
Beløbet opkræves af forbundet og deles ligeligt mellem forbund og kreds.
Begrundelse: Vi må prioritere bredden og udbredelsen af spillet. Opskruede priser hæmmer
rekrutteringen af klubber/hold/spillere.

Pengene kan findes i DVBF ved at spare på lønninger, landshold etc.
Tillykke med oprykninger og tillykke til Steen med de 20 år som turneringsleder i mix syd.

Debatten handlede naturligvis om forslaget:
Erik K: Det er ikke så dyrt at spille volleyball. Sammenlignet med fx fitness.
Kennet: Der er forskel på holdsport og klippekortsport.
Ulrich: Det handler om at det skal være let at melde sig til kidsvolley og forældrene skal se at
pengene går til noget lokalt.
Louise: Forslaget er med til at sætte breddevolley på dagsordenen. Man kan lægge licensen på
kontingentet og få en fælles opkrævning til klubben. Men vi skal diskutere, om vi synes Volleyball
Danmark har fokus nok på bredden.
Keld: Vi er i konkurrence med andre idrætsgrene, så kidsvolley må ikke være dyrere.
Niels Klim: Synes konsulenterne laver sindsygt meget og gerne rykker ud, når der kaldes. Der er
mange projekter i gang og breddeafdelingen er den største afdeling i forbundet. Der er gang i et nyt
fastholdelsesprojekt, som giver tilskud fra DIF. Der er lavet et projekt i Aarhus, som dog ikke har
givet den store gevinst. Nævnte flere andre projekter. Mener at børn skal se volley-TV for at lære.
Så det HAR en mening. Der har været god dækning i TV-sport og Liga på P3 i de seneste dage – fordi
vi er en god sport med et godt niveau. De store beløb fra DIF og andre sponsorer kommer også
MJVBs bredde til gode.
Poul: De mange projektpenge giver jo ikke rigtig noget effekt i form af flere kidsspillere. Har som
forældre forsøgt at betale licens – uden at kunne finde ud af det.
Peter N.: Roser forslaget og tænker at det måske kan bruges til at indgå et kompromis. Mix kan
således godt fortsætte med at betale de 800 kr i holdlicens.
Hans: På Conventus kan DBU trække oplysninger om spillerne – det må også kunne gøres for
volleyforbundet?
Preben: Ja, vi får en god service af Niels og Henrik - og dette er ikke en kamp mod dem. Vi ender
måske med et kompromis, men der er behov for en diskussion. Volley-TV har ikke levet op til det,
der blev lovet i forhold til at vise kampe fra andet end ligaen.
Louise: De unge ser lidt volley-TV, for de kan navnene på spillere som Hunt, der var dommer ved
U14-DM.

Jørgen: Bemærk at alle de ungdomshold der i foråret deltager i DM-kval for enten 6-mandshold
eller teen 2 – de skal stadig betale personlig licens. Det er nok ca. 80 % af dem, der betaler licens
nu. Men for nye hold, der prøver sig frem i GP er der ikke noget betalingskrav.
Selv om vi fjerne kidslicensen bidrager kidshold stadig med kr. 30 til forbundet hver gang de melder
sig til et stævne.
Erik: Det er ikke så nemt at få frivillig arbejdskraft. Derfor er forbundet dyrere end i gamle dage. Der
er stor forskel på kontingentet i klubberne, og det indikerer at det ikke er prisen, der afgør, om man
vil spille volley.
Ulrich: Der er meget forskel på, hvad der er med i kontingentet, så derfor kan det ikke umiddelbart
sammenlignes. Håndbold har meget kortere kørselsafstand, og den konkurrencefordel skal vi tage
højde for.
Stine: Man kan måske graduere klubkontingentet for klubber med 0-50 medlemmer i flere grupper
for at tilgodese de helt små og nye klubber.
Jacob: Har hørt at en mand fra København er kørt til Bedsted for at måle lyset i hallen. Hvis det er
det, mine licenspenge går til…..
Erik: Man skal måske trække forslaget og forhandle
Jørgen: Hvis man trækker forslaget, har man ikke noget at forhandle med. Men der kan jo komme
ændringsforslag og kompromisser, som nævnt er flere.
Vejledende afstemning om forslaget: 20 for, 0 imod, 5 hverken for eller imod.

3. Udvalgsberetninger
UNGDOM
Mangler hold – der er en spredning mellem 3-mandsvolley og 6-mandsvolley.
Louise: Der skal snakkes sammen mellem klubberne om, hvad vi har og hvor vi kan stille hold. En
form for trænermøde. Træt af at der stilles holdfællesskaber i U14. Hvis man ikke kan lave et hold,
så må man spille mix eller Teen 2.
Jacob. Flæskestegsmøderne. Aftaler. Mødet skal nok først holdes et godt stykke ind i september.
KIDS
Forslag fra Ulrich, motiveret og diskuteret. Der blev taget positivt i mod det.
Bedsted vil også gerne have et fælles stævne.
Heine: Mener at 10 stævner er for meget.
DANMARKSSERIE
Preben: Vi har været nede at spørge hos nr. 5 og 6 af 9 hold i DSH om de vil op i 2. division. Det vil
de ikke. DVBF mangler hold.
Vores Danmarksserie med 9 hold i 3-kantstævner er åbenbart mere attraktiv.
JYLLANDSSERIER
Har kørt godt. Passende antal hold.

MIX SYD
Ca 20 hold hver gang. 5 fra Silkeborgegnen.
MIX NORD
Har kun ca 10 hold til hvert sætvne, men har haft en fin turnering.

Kaffepause – herunder uddeling af kredsens JUBI-pokal til Louise Kjærsgaard Bertelsen – træneren
med de 104 kidsspillere!

4. REGNSKAB
Preben fremlagde regnskabet, der viser et overskud på 11.542 kr.
Regnskabet godkendt enstemmigt.

5. INDKOMNE FORSLAG
Ingen

6. VALG
Formand: Lone Godballe genvalgt.
1 bestyrelsesmedlem: Flemming Rindom stiller ikke op igen. Vakant plads. Bestyrelsen er
bemyndiget til at finde en person til den plads inden 1. juni.

Udvalg: TU: Bjarne Søndergaard og Jørn Madsen genvalgt
Mix Syd: Steen Jørgensen genvalgt
Mix Nord: Kurt Kristensen og Brian Bendtsen genvalgt
Dommerudvalg: Vakant
Beachudvalg: Niels Dahlgaard genvalgt
Ungdomsudvalg: Louise KB nyvalgt, Kennet, Heine og Jørgen genvalgt
2 revisorer: Arvid Lisbjerg og Lissy Bundgaard
Revisosuppleant: Erik Kreuzfeldt

7. Næste års repmøde
Forslag om at rykke det frem, så det holdes inden fristen for forslag til DVBFs repmøde. Det kan så
ikke besluttes under dette punkt. Men der kan evt. holdes et ekstraordinært møde, hvis det er
vigtigt.
Næste års møde holdes igen hos MacY i Frederiks.

8. Eventuelt
Lone: Foreningspuljen under DIF og DGI kan søge om penge fra foreningspuljen hos DIF og DGI. Det
handler om at få flere til at dyrke foreningsidræt. Der er 45 mio i puljen.
Kennet: Træner i talentcenteret siger: Send de unge til talentcenteret. Det er for alle!
Stine: Kom til repræsentantskabsmødet! Morten fra Varde er på valg. Støt hans genvalg.
Lone: Jeg er altså også på valg og vil gerne have at I kommer og stemmer!
Poul: Vedr. kredsens formue: Støt Camps, så det bliver billigere at være med.
Keld: Send trænere med til Camps. De får gode relationer og erfaringer.
Niels K: Kursusafdelingen gør mere ud af kursusdelen på sommercamp, så der sker en reel
uddannelse – og der bliver mulighed for at hente kursustilskud fra kommunerne.
Peter N: Skal vi afsted til DVBF-rep? Hvordan organiserer vi transport?

Erik K: Hvad med tilskud til et projekt, hvor klubben sender en træner ud til en hulens masse
efterskoler.
Preben: Send en ansøgning.
Jørgen: Tilmelding til repmøde i DVBF d. 27. maj er nødvendig. Husk det! Meld også ind til
jd@mjvb.dk. Jeg koordinerer transport. Kredsen betaler kørsel. Husk at der kan lave 0s
fuldmagter,hvis man er klar til at tage af sted med to fra en klub og en naboklub er klar til at lade
sig repræsentere.

Mødet hævet.
Lone sagde Tak til Jørn Madsen for en stram men god mødeledelse..

