MIDTJYSK VOLLEYBALL

Vestjysk Volleyballkreds
-incl. klubber fra det tidligere Midtjysk Volleyballkreds

Referat af Repræsentantskabsmødet
29. april 2008 i Frederiks.

Der udskrives en
logokonkurence nu,
hvor kredsen har fået
nyt navn.

Læs i referatet om:
Hvem var med?
Nyt navn til kredsen
Århus ind i bestyrelsen
Fast dato for repmødet
Dobbeltkampe/trekanter
Revolution for
dommerpåsætningen

MIDTJYSK VOLLEYBALL
Repmøde i VVBK 29. april 2008
Deltagere:
Tonny Kristensen, SkjernKFUM/BE
Linda Jensen, Skive FVK
Christian Nicolaisen, Silkeborg KFUM
Shannie Bang, Silkeborg KFUM
Anders Kure, Skjern KFUM
Allan Jensen, ASV
Jens Aarup, ASV
Thomas Brønnum ASV*
Bodil Graversen, Hjerm FIF
Ninna Kirkeby, Hjerm FIF
Kirsten Madsen, Herning KFUM
Anett Nissen, Herning KFUM
Lis Madsen, Silkeborg KFUM*
Iver Bergholt, Skive/TU
Paw Olesen, Skive FVK
Preben Dahlgaard, Bedsted KFUM/BE
Niels Ole Ørgaard, Holstebro KFUM*

1. Valg af dirigent

Else Kristensen, Thisted VK
Jonna Kragh, Thisted VK
Jesper Hothes, IF Lyseng
Mikkel Andreassen, Aarhus 1900
Lise Juhlsrud, Aarhus 1900
Jakob Andersen, Holstebro KFUM
Birthe Busch, Funder GF
Joan Meldgård, Funder GF
Erik Graversen, IF Bacchus
Steffen Vestergaard, IK Skovbakken/(DVBF
konsulent med fokus på mix i Århus)
Jørn Madsen, Holstebro KFUM/TU
Bjarne Søndergaard, Bedsted KFUM/TU
Sara Søndergård, Bedsted KFUM
Niels Dahlgaard, Bedsted KFUM, Beach
Allan Christensen, IF Lyseng
Jørgen Donslund, Ikast KFUM
Lone Godballe, Holstebro KFUM/BE
Kjeld Bitsch, SKF KFUM
* Deltagere uden stemmeret
34 stemmeberettigede

Niels Ole Ørgaard valgt som dirigent.

2. Formanden aflægger beretning
Lone uddybede den skriftlige beretning.
Kommentarer og debat:
Thomas Brønnum: Glad for at komme med i VVBK. Det virker som om der er styr på det.
Erik Graversen: Har også et godt indtryk af VVBKs administration af turneringer osv..
Mixvolley i Århus er nu en DGI-ting, men Erik vurderer at der er basis for at lave turnering på
hverdagsaftener. Men det kræver meget arbejde med at kontakte folk og fortælle om tilbudet.
Spillere og klubber er ligeglade med om det foregår i DGI eller DVBF.
Iver Bergholt: Ingen af holdene i nordrækken har lyst til at spille hverdagsstævner.
Jørn Madsen: Vi skal have det bedste produkt. Hvordan er DGIs tilbud?
Erik Graversen: MVBKs gamle mix-stævner var ikke en løbede turnering, men enkeltstående stævner.
DGI har stået for den løbende turnering. Der er også firmavolleyturnering om torsdagen i Århus og ASV
har intern mix-volley om fredagen. Så markedet er tæt på at være mættet.
Steffen Vestergaard: Lytter! og arbejder på et udspil til næste sæson. Der kan måske være en eller
anden form for samarbejde med de andre aktører.
Joan: Der kører også en DGI-turnering med weekendkampe i Silkeborg-Viborgområdet.

3. Udvalgsberetninger
3.a Dommerområdet
Joan er bange for at mange gamle dommere ikke vil forny deres dommerkort, hvis det udløber.
Paw: Divisionsdommeres kort gælder for livstid.
Jørn: Der kommer jo nye regler omkring hvert OL, så der er brug for at få opdateret dommerne.
Jørgen: Vi kan måske sprede viden om nye regler via hjemmesiden.
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Lise: Er også nervøs for at miste dommere og foreslår at dommerkort gælder så længe dommeren er
aktiv spiller.
(Der blev ikke konkluderet på dette punkt. Bestyrelsen følger op).
3b. Ungdom
Jørgen uddybede beretningen og opfordrer kraftigt til at volleydanmark griber den chance som kidsvolleyspillet giver netop nu: „Der er brug for mange trænere - og gamle volleyspillere er de bedste“.
Kjeld: Arrangerer kommunemesterskaber i kidsvolley. I de store nye kommuner er der basis for spændende stævner. I Ny Viborg kommune kommer der 1200 elever fra 5. klasse til mesterskabet. Der skal
spilles på 120 baner.
Kidsvolley er populært hos skolernes lærere. 36 lærere har været på kursus i Viborg Kommune nu..
Håber det kickstarter volley i Viborgområdet.
Der var ikke stemning for at lade kredsens JM-turnering omfatte et overnatningsstævne.
3.c Turnering Herrer og Damer:
Preben uddybede beretningen.
Jyllandsseriedamer har været ekstremt spændende. De fleste kampe er sluttet 3-2.
Kjeld Bitsch: Ønske om trekantstævner i Frederiks.
Linda, Skive: For få kampe i JSD efter jul. Ikke rimeligt at nr. 5 selv kunne afgøre om de ville spille DS
eller JS.
Jørn Madsen: Vi kom i JS - og vandt! og det var vi glade for. Vi prioriterer så lidt kørsel som muligt!
Vil helst spille på hverdagsaftener og det vil vi også godt køre efter. Vil ikke spille to kampe på en dag
og synes at bedst af 3 sæt ikke hører hjemme i DS/JS.
Mange tilkendegivelser vedr. opdeling af turnering før jul. alternativerne er
a. Geografisk før jul og niveu efter jul.
eller
b. Niveaudelt hele sæsonen. Ingen ny turneringsplanlægning i julepausen.
Ud over dette dilemma, er der nogle ukendte størrelser vedr. antallet af hold. Der skal helst være mindst
5-6 hold til Grand Prix i den laveste række.
Der blev foretaget flg. vejledende afstemninger:
Damer:
Niveaumæssigt delt med 10 hold i DSD og 7 hold i JSD m 3-dobbelt turnering i
JSD.Enstemmigt ønske om at følge den model (hvis bare, der er hold nok...)
Herrer:
Geografisk indtil jul: 5 stemmer
Niveaudelt hele året: 10 stemmer (klubber uden herrehold afholdt sig fra at stemme).
Preben: Vi vil meget gerne have et overblik over antallet af hold i kommende sæson så hurtigt som
muligt.
3.e. Mixvolleyturnering
Syd: Niels Ole refererede fra mix syd, hvor Steen havde sendt en beretning.
Nord: Iver fortalte kort fra mix nord. Spillerne har været så tilfredse, at de har samlet ind til en gave til
Iver!
Øst: Omtalt og diskuteret under formandens beretning.

Beretningerne enstemmigt godkendt.
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Kaffepause.
Der var her uddeling af pokaler til et par rækker, som ikke havde fået dem overrakt ude i hallerne.
Hæderspris?
Lone fortalte om den gamle JUBI-pokal, der ikke har plads til flere indgraveringer, og efterlyste gode
ideer til en fremtidig hæderspris, der skal uddeles på repmødet. Hvad skal belønnes, hvad skal det være
og hvad skal det hedde? Send de gode ideer til Lone Godballe eller sekretariatet.

4. Regnskab
Lone gennemgik talene.
Regnskabet er revideret og godkendt af revisorerne.
Lise spurgte til regnskabets opstilling, som hun fandt en smule utraditionel.
Hun fik at vide at den er meget traditionel i Vest og der var vist heller ikke problemer med at forstå
indholdet.
Imponerende at administrationsudgifterne er faldet samtidig med at turneringen er udvidet med flere nye
rækker og klubber. Preben har måske noget til gode?
Kjeld opfordrede bestyrelsen til at sørge for at overskud i kredsen bliver kanaliseret til noget udviklingsrettet på ungdomsfronten.
Lone svarede Kjeld ved at gennemgå DVBFs udviklingstiltag, som kredsen netop forpligtet sig til at yde
støtte med finansiering af diverse udviklingstiltag i DVBF med ca. 20.000 i år.
Det sker samtidig med at medlemsafgiften til DVBF bortfalder. Dermed skulle der gerne komme lidt
mere kød på medlemsindberetningerne - og dermed flere tipsmidler til DVBF.
Regnskabet enstemmigt godkendt.

5. Behanddling af indkomne forslag
a. Bestyrelsens forslag 1 vedr. antallet af bestyrelsesmedlemmer:
Ændringsforslag fra Jørn Madsen:
„Bestyrelsen på 4 medlemmer består af en formand samt yderligere 3 medlemmer.
Formanden samt et medlem vælges på lige årstal.
2 øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige årstal.
I øvrigt konstiturerer bestyrelsen sig selv.
Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.“
Preben: Bestyrelsen trækker sit forslag og bakker op om Jørns forslag.
Afstemning: 32 stemmer for. Jørn Madsens ændringsforslag er vedtaget.
b. Bestyrelsens forslag 2. Forslag til nyt navn til kredsen
Bestyrelsen foreslår
Midtvestjysk Volleyballkreds
Ændringsforslag fra Annet Nissen:
Midtjysk Volleyball
Afstemning: 28 for og 0 imod.
Annets ændringsforslag vedtaget.
Der er ikke vedtaget en forkortelse. Det afgør bestyrelsen i forbindelse med logokonkurrence og måske
med en skelen til ledige domæner
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c. Bestyrelsens forslag 3:
Forslag om at repmødet holdes sidste tirsdag i april
25 stemmer for. 6 stemmer imod. Forslaget vedtaget.
d. Hjerms forslag om trekantstævner
Joan: Ikke så gode erfaringer med det i Østjysk.
Lise: Enig med Joan, men problemet i østjylland var nok dårlig planlægning.
Thisted: Det vil være rigtig fint for Thisted.
Kjeld: Ikke så godt i DS, men det kunne jo være OK i JS/S1.
Jørn er ikke så vild med at spille to kampe, men et hold, der gerne vil spille to kampe samme dag, kan
jo selv arrangere det.
Else: Ja, men det er jo på udebane, at det er et problem, og der kan man ikke bare lave trekantstævner,
fordi alle er sat til at spille samtidig.
Jørgen - gav Else ret - og foreslog at der - hvis Hjerms forslag ikke vedtages
- gives mulighed for at ønske dobbeltkampe / evt. trekanstævner. Som TU så prøver at tage hensyn til
ved udarbejdelse af fortrykket.
Der skal dog fortsat spilles bedst á 5 sæt.
Preben gav Jørgen ret i, at det kan lade sig gøre.
Hjerm bakker op om denne løsning og trækker forslaget.
E: Holstebro KFUMs forslag om at hjemmeholdet stiller med dommere.
Forslagstekst:
„Hjemmeklubben har ansvaret for at stille dommere i DS og i JS.
Dommerne må gerne komme fra hjemmeklubben.
Såfremt udeholdet hellere vil have andre dommere, påhviler det udeholdet selv at skaffe dommere, som
ikke er medlemmer af nogen af de involverede klubber.“
Debat-statements:
- Det er et problem for klubber med kun 1 hold.
- Kan man trække på naboklubberne.
- Det kan være problematisk med afgørende kampe og hjemmedommere.
- Vigtigt at der fortsat gives dommerhonorarer.
- Flyttes administrationen bare ud i klubberne?
- Kan vi lave en frivillig ordning: Selv dømme hjemme eller deltage i dommerpåsætning.
- Man kan samarbejde med en-to klubber om fælles dommerpåsætning, hvis alle dommere i klubben er
på det hold, der skal dømmes.
- Dommerudeblivelser vil blive en sjældenhed i det system.
Afstemning: For: 20, Imod: 6
Forslaget er vedtaget
Paw: Opfordrer til at få folk på paniklisten.

6. Valg
Bestyrelse:
Formand: Lone Godballe valgt.
Der vælges et medlem for to år: Preben Dahlgaard valgt.
Der vælges et medlem for et år: Allan Christensen valgt.
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Udvalgsmedlemmer:
TU: Jørn, Bjarne, Steen, Iver
UU: Jesper Hothes
BU: Niels Dahlgaard
DU: Vakant
Revisorvalg:
Arvid Lisbjerg (kåret)
Lissi Rabjerg Bundgaard
Revisorsuppleant:
Niels Ole Ørgaard

7. Fastsættelse af stedet for næste års repmøde
Genvalg til Frederiks

8. Eventuelt
Lone: Ungdomskonference i Vejle 24. maj.
Repmøde i DVBF dagen efter 25. maj.
Landskampe: 10. maj i Odense.
Beachstævne:
Midtjysk mesterskab holdes søndag d. 17. august
Mikkel: Lav en mailliste om nyt på hjemmesiden.
Erik G: Vil gerne kobles på beachudvalget og lave et samarbejde på tværs af hele kredsen.
Anders: Beachtourstævne i Vejers 3. august.

Referat: Jørgen Donslund, Midtjysk Volleyballs sekretariat!

