Haderslev Volleyball Klub

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

Referat fra Generalforsamling i Haderslev Volleyball Klub
d. 29. marts 2017 kl. 19.00 i Favrdal Hallen
1. Valg af dirigent

Gert Jøhnk dirigent

2. Fremlæggelse af

Klaus Gotfredsen referent
Alt i alt har det været et godt år på mange måder. Det har også været
et år hvor klubben har skulle tænke alternativt i nogen henseender for
at tilgodese alle medlemmer. Men når man kigger tilbage på året så er
det med et smil på læben og en fornemmelse af en klub i fremgang på
mange fronter.
I foråret '16 deltog vi ved årets Tønder Cup med et slagkraftigt hold.
Et hold der vandt hele lørdagen, men som aldrig kom i gang søndag
morgen. Om det var festens skyld eller vi ikke er gode efter en nat på
liggeunderlag ved jeg ikke, det skal forblive i det uvisse!
Vi var også godt repræsenteret ved nytårsturneringen i Rødding, hvor
det blev til en vinderplads med kurv som præmie.
Vores Beach sæson blev i år lidt ødelagt af det sommervejr der aldrig
kom, hvilket er ærgerligt, men som vi desværre ikke kan gøre så
meget ved. Det blev dog til nogen træninger med godt vejr og som
altid højt humør på banerne ved Katedralskolen. Vi glæder os til
mange gode timer deroppe i 2017.
Vores efterårssæson var med deltagelse af 4 hold i DGI turneringen.
Det blev til et hold i A to i B og et enkelt i C. Vi var det bedst
repræsenterede hold hos DGI i vores område. Det blev til en enkelt
turneringssejr til et af vores B-hold med 12 point og titlen som
ubesejret. Stort tillykke herfra.
Efterårssæsonen har generelt været præget af flere mennesker i hallen
til vores træninger hvilket vi er lykkelige for, men det har også givet
os udfordringer, herunder trænere og afvikling af kampe. Det er så
super dejligt at være i en klub hvor der er god stemning, og hvor der
er interesserer i at udvikle sig med smil og grin! Det kan alle klubbens
medlemmer takke sig selv for.
Endvidere har vores kids og teen afdeling været repræsenteret ved
flere turneringer i 2016.
Alt i alt har det spillemæssigt været nogle flotte resultater, og nogle
resultater alle i klubben kan være stolte af.
Klubben valgte til vores indendørs at bruge nogle af de budgetterede
midler til materialer ved at købe 2 nye boldvogne, idet trænerne mente
at dette var en manglevare og fordi at en af de vogne vi havde var i
stykker.
Jeg vil til sidst gerne sige en stor tak til de medlemmer der gør lidt
ekstra. I høj grad mine øvrige medlemmer i bestyrelsen. I har alle
gjort et stort stykke arbejde, og jeg ser meget frem til at arbejde videre
med jer. Allan, du har gjort en kæmpe indsats som kasserer og træner!
Du påtager dig flere opgaver end mand kan forvente, og bakker altid
op. Det er en stor fornøjelse at arbejde sammen med dig.

Vores trænere skal ligeledes have en stor tak for den indsats i har gjort
i årets løb, herunder også hjælpetrænere ved kids og teen spillerne.
Det ser ud til at de unge mennesker i hallen hygger – og udvikler sig i
klubben. Det er rigtig dejligt og se. Det leder mig hen til den sidste
tak. Simon, du har været en stor hjælp i klubben, men du har desværre
valgt at sige tak for denne gang, både som træner og
bestyrelsesmedlem, hvilket jeg selvfølgelig respekterer. Du har været
en stor trænerkapacitet i klubben og vi har alle sammen nydt godt af
dine kompetencer og personlighed, herunder specielt vores kids- og
teenspillere. Vi kommer til at savne dig i klubben. Jeg er dog sikker
på at det bliver et på gensyn og ikke et farvel.
bestyrelsens beretning Kommentarer: Ingen, beretningen godkendt
33 ungdoms og 39 seniorspillere, har givet højere contingent end
3. Forelæggelse af det budgetteret.
Kasserer har ikke fået søgt kommunen, tab ca 2400, men flere
foreninger i samme situation da kommunen har ændret
udmeldingsprocedure.
Flere spillere kræver flere materialer og flere stævner, derfor er den
højere end budget.
Samlet overskud på 7023,69 kr. Egenkapital på 39051,24 kr
reviderede regnskab.

Ros til kassereren ellers ingen kommentarer, vedtaget.

Ingen indkomne forslag
Tager udgangspunkt i faktisk realiseret sidste år. I år skal vi
naturligvis søge kommunen. Materialer er hævet da bolde og trøjer fra
Fremlæggelse af
sidste år ikke er betalt endnu. Vi har sat penge af til at få flere på
budget
Og fastlæggelse af kurser, for at styrke trænerstab. Gebyrer sat lidt ned, da vi i år ikke
deltager i den dyre kredspokal.
4. kontingent
Budgettet balancerer, med et underskud på 98,- kr.
Udgangspunktet er uændrede kontingenter: 700 kr. DGI/motion, 500
kr. ungdom under 18 år, træner og bestyrelse 250 kr. Division og serie
spillere 1000 kr. Passive 50 kr.
Spørgsmål:
Flere hold men lavere beløb til stævner? Svar: kredspokal var dyr,
DGI koster ikke meget så skulle passe.
Vil man støtte teenspillere der tager på camp? Svar: Blev drøftet i
bestyrelsen sidste år, hvor det var svært at finde en fair måde at gøre
det på, da vi ikke har sponsorer og dermed tager fra andres
kontingent. Raymond nævner om ikke kommunens tilskud kan
bruges. Anders nævner muligheden for at søge fonde og andre midler
men det er en tidskrævende opgave. Simon opfordrer folk med
erfaring i fondssøgning til at byde til. Martin kæder camps sammen
med muligheden for en kommende træner og dermed mulighed for at
støtte det og dermed skaffe træner senere. Winnie siger 3 dages påske
camp ca = 500,- mod sommer på ca 2000,- og samtidig vil mange
deltagere gerne på 3 dages da uge er lang tid at afsætte af
sommerferien. Gert foreslår om ikke andet så et tilskud på en del af
udgiften.
Kontingent og budget enstemmigt vedtaget.

5. Valg

Bestyrelsesmedlemmer:
Anders Kudsk og Tim Heuschkel er ikke på valg
Allan Rechnagel modtager genvalg
Klaus Gotfredsen modtager genvalg
Simon Højen modtager ikke genvalg
Linea Sandgren stiller op og vælges uden modkandidater
Suppleanter:
Winnie Kjelsgaard vælges uden modkandidater
Valg af Revisorer: Gert Jøhnk og Uffe Buchert vælges uden
modkandidater
Valg af Revisor suppleanter: Polli vælges uden modkandidater

Kåring af årets
6. Super Havk

Anders Kudsk for hans store engagement og fordi han brænder for
volleyball og klubben. Træner kvinde og begynderhold, spiller aktivt,
er formand.

7. Eventuelt

Ny spiller takker for den gode modtagelse i HAVK. Det har været
nemt at komme afsted selv de mørke vinteraftner og 2 gode trænere.
Uffe er imponeret over det store fremmøde. Nærmest det største i
hans ca 50 år i klubben.
Sidste år blev snakket om forårsstævne. Er det droppet? Anders svarer
at tidligere nytårsstævne, siden jubilæums-stævne. Begge dele gode
stævner, men ingen har taget ejerskab for opgaven, så vi skal fra
bestyrelsen være bedre til at udlicitere opgaver til andre medlemmer.
Allan supplerer med at det kræver en ildsjæl til både at arrangere
stævnet men ikke mindst kontakte hold og få dem til at tilmelde sig.
Kommentar omkring det med at der ikke gives mere til trænere der
lægger mange timer og samtidig betaler kontingent. Vil gerne deltage
som gavekoordinator.
Martin: forskelligt fra klub til klub hvordan man gør det, men kultur i
klubben ikke nødvendigvis mange penge, hellere anden påskønnelse
hvis det er traditionen. Foreslår dog gratis kontingent, men Anders
forklarer at vi kun får haltid til betalende medlemmer, derfor der
betales og efterfølgende gives en ca tilsvarende gave.
Trænerkursus d 16/9 2017 i Haderslev
Klaus nævner at frivillige opgaver pt er: Fondssøgning, Reparation af
net, Afholdelse af stævne
Dirigenten takker for i aften.

