
 

Haderslev Volleyball Klub 

 

 
HaVK ser positivt på nye udfordringer,  

og arbejder med respekt og ansvarlighed overfor hinanden. 

 

Bestyrelsesmøde d. 1. december 2016 

 

Dagsorden:    Notat:       

Fremmødte: 

 

Afbud: 

Alle 

 

Ingen 

 

Referat: Godkendelse af referat  

Økonomi Kontingenter 

 En stor tilgang har givet flere indtægter end 

budgetteret. 

 Tjekkes op på nedsat kontingent som hjælpetræner.  

Aflønning af trænere og hjælpetrænere 

 Allan, Simon, Klaus og Anders 

 Malthe, Martin, Winnie, Linnea, Signe.  

Satus: 

 Der bliver købt gavekort til biografen til trænere. 5 

Stk. Tim 

 Køber kurv til Winnie & Martin. 4 stk. Simon 

 

 

Sponsor Spilletøj 

 Der er skaffet spillertøj til Kids via Transcargo. 

 Teen-spillerne har tøj via VUC og Mark Gates.  

 Indkøb af trøjer til senior-afdelingen. Klaus 

Godtfredsen tager styringen. Trøjer kan prøves d. 14. 

december i Hallen.  

Materialer (Bolde) 

 5 stk. Mikasa MGV-200 til kids 195.00 

 10 stk. evt. Mikasa MVA 300. 

 

IT & Sociale 

Medier 

Klubmodul – Der er ikke stemning for det.  

Dropbox - Orientering 
 

Gennemgang af 

indkomne mails 

Planlægningsmøde 8. december i DGI 

 5 hold i forår 2017. 

 Tilmelding til Robert.  

 Godtfredsen tager med sammen Anders, Signe og Camilla.  

Medlemsindberetning 2016 

 Allan indberetter inden 31-01-17 

 

Sæsonen 16/17 Børneattester  



 Allan følger op på børneattester. 

Træner kursus 

 Der er kommet flere trænere i klubben 

 Anders tjekker op på datoer og forhører sig hos DVF og 

hos DGI. Evt. 25 februar.  

Spiller/træner trivsel i klubben 

 Træningstiderne skal ridses op. 

 Evt. TRX eller Elastikker.  

 Træningskampe mellem Pige og Teen-pige 

Lets Volley 2017 

 Anders arbejder videre med lets' volley. 

Turneringer 

 Tønder Cup  

 Pigehold 

 Forventer 2 MIX B hold.  

 Nytårscup i Rødding 15. januar 

 Pigehold 

PR: Billeder/Video 

 Der er god feedback på kampreferaterne. Holdene må 

gerne opfordres til at gøre det kontinuerligt. 

 Det skal være fast at holdene gør det ved hver kamp. 

Det er holdlederens ansvar at der er et kampreferat 

fra hver gang.  

 

Beach 2017  Nettene står stadig på banen. 

 Sandet skal dækkes til.  
 

Evt. - Julefrokost 13. januar 2017. 

- Næste møde.   

2. februar 20.00 Ved Allan. 

 

   

 


