Haderslev Volleyball Klub

HaVK ser positivt på nye udfordringer,
og arbejder med respekt og ansvarlighed overfor hinanden.

Bestyrelsesmøde d. 24. april 2017
Referat:
Fremmødte:

Allan, Tim, Klaus og Linea

Afbud:

Anders

Referat:

Klaus

Opfølgning sidste
referat
Økonomi

Ikke noget nyt siden status som givet på generalforsamling.
Klaus sender liste over t-shirts til Allan så han kan opkræve hos
medlemmer.
Der mangler 16 bolde for at fylde op med seniorbolde. Dem
bestiller Allan sammen med 4 kids bolde. Genvalg til Tobias som
bold pumper.

Generalforsamlin Formand: Anders
g, evaluering

Kasserer: Allan
Sekretær: Klaus
Medlem: Tim (ansvar IT og sociale medier)
Medlem: Linea (ansvar Kids og teen)
Suppleant: Winnie
Afholdelse skal ske senest i 1. kvartal så vi presser os selv
unødigt ved at holde så sent. Fint at holde i forbindelse med
træning i stedet for som tidligere at have træning i forbindelse
med generalforsamling. Det giver ikke ro til at tage lange
drøftelser, til gengæld hører mange hvad der så når at blive sagt
og se hvem der er i bestyrelse.

IT & Sociale

Konstituering er lagt ud.

Medier

Der er lagt op til at kids og teen skal holde sig orienteret op
”Ungdomsvolley i Haderslev” og senior på ”Haderslev Beach
Volleyball”. Vi lægger op til at man melder til, så alle kan se at der

kommer nogen, Tim noterer det i toppen af siderne.
Tim tilføjer Winnie i Facebook gruppen for bestyrelsen.

i

Gennemgang af
indkomne mails
Trænere /

Linea undersøger mulighed for at fastholde mandags træning for

haltider

teen spillere. Vær obs på at det ikke må koste for kommunen
uden forudgående aftale.
Se i øvrigt skema nederst ang tider og trænere

Trænerkursus

Favrdalhallen er bestilt, incl lokaler på skolen.

16/9

Tilbydes alle trænere samt andre potentielle: Tim, Klaus, Winnie,
Mille, Celine, Linea, Lars, Kevin, Tarek, Anders, Justina, Allan,
Malthe (Linea spørger Winnie om alle teen er husket).
Allan snakker med Simon eller Sara om hvilke kurser der bliver og
tilbyder til relevante. Emner mix A/B: Kim Christensen, Kim
Lassen

Foldere /

Klaus hænger seddel om beach op i hallen og på beachbaner.

plakater kids

Tim opdaterer den gamle vedr næste sæsonstart og sender rundt
så vi kan komme med input.

Beach 2017,

Som udgangspunkt kids/teen onsdag 17-18:15 og senior onsdag

dage og tider

18:15-ca 20. Mandag reserveres hvis behov for træning for øvede.
Dameholdet overvejer tirsdag og torsdag som deres faste dag.
Klaus laver opslag på banerne, så giv besked hvis nogen aftaler
faste dage.
Vi har ikke helt styr på hvordan bolde kommer rundt, men følges
og evt købes flere bolde.

Skolevolley

Vi har HIC tirsdag d 19/9 som den primære dato, hvor vi holder

stævne

for 4.-5. klasse, og tirsdag d 12/9 for 2.-3. klasse hvis Klaus kan
få fri / skaffe hjælpere nok.

Tilskud Camps

Godt at støtte de unge men risikerer at blive med de andres
kontingent. Forslag om at bruge pengene fra kommunens
Haderslev ordning, i år ca. 2200,-.
I år afsætter vi 3000,- til camps, men giver max 50%, for ikke at
vænne af med at camps koster noget. Hvad der derudover søges
af fonde kommer udover. Allan info Winnie.

Evt.

Allan undersøger ved Niels og pedellen om reparation net og
stænger.
Forslag om at nedsætte opstartsfest udvalg. Linea spørger dame
holdet.
Næste møde drøfte tilladelse fotos på hjemmeside, samt sikre
børneattester.
Tim undersøger mulighed for indmeldelsesformular på
hjemmeside.

Næste møde

Sæsonstart efter sommer onsdag d 23/8-2017
Næste møde torsdag d 10. august. Klaus sender indkaldelse i juli.

Tider 2017/18

Bane 1

Bane 2

Bane 3

17:00-18:30

Kids

Kids / Teen

Teen fx U14

Klaus, Tarek

Kevin, Lars

Linea, Mille

Teen fx U18

Damer

Mix C

Winnie, Justina

Anders, Justina

Allan

Kampbane

Mix A/B

Mix A/B

18:30-20:00
20:00-22:00

Malthe? Celine? Andre?

