Haderslev Volleyball Klub

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

Fremmødte:
Afbud:

Bestyrelsesmøde torsdag d 10. august kl 20 hos Allan
Allan, Klaus, Linea, Tim,
Anders,

Referat:

Klaus

Opfølgning
sidste referat

Bolde leveres inden sæsonstart
Vi skal hurtigst muligt efter sæsonstart have nedsat udvalg der arrangerer
opstartsfest + julefrokost. Annonceres 23/8 kl 20

Økonomi

Modtaget 25.000,- kr fra midler via Elite gaming. På næste møde drøftes
investeringsønsker. Derudover droppes opkrævning af sidste års kamptrøjer
Overskud pt 5900,- hvilket er over forventet da vi endnu ikke har
kontingenter inde.

IT & Sociale
Medier

Et opslag på fb, hjemme side og opslagstavle med præsentation af hold og
trænere. Hvad hedder træneren, erfaring o.lign. Suppleret med et eller andet
med vi stolt præsenterer trænere til følgende hold.

i

Indkomne mails
Trænere /
haltider

Winnie har skaffet os VUC Hallen mandag fra d. 28/8. Max 12 spillere,
talent udvikling for øje. Linea kan ofte træne, Kim Christensen er blevet
spurgt, Allan kan nogle gange hjælpe. Vores indstilling er at antal
begrænses til max 12 og vi skal finde en måde at sikre de er motiverede, evt
ved at kæde det sammen med hvem der efterfølgende må deltage i hvilke
stævner.
Spørgeskema. Spillerne udfylder på stedet hvilke hold de kunne tænke sig
at spille på. Allan udformer spørgeskema, og beskrivelse af krav.

Trænerkursus
16/9

Trænere er spurgt og tilmeldt.

Foldere /
plakater kids

Tim laver 2 flyere, til henholdsvis kids/ungdoms og voksen. Linea
udleverer til U-day d 14/9 og beder om hjælp ved behov.
Klaus tilretter indmeldelsesseddel så de kvitterer for tilladelse til foto, og
krav om indendørsfodtøj.
Klaus klargør en stak børneattester

Skolevolley
stævne

12/9 og 19/9 kl. 8-12
Klaus annoncerer efter hjælper når træningen kommer i gang.

Evt.

Kursus sportsskader? Fysioterapeut studerende? Stinne Bondesen?
Allan bestiller 1. hjælpsudstyr
Fritidsfestival 23/8?? Klaus undersøger

Næste møde

Torsdag d 5. oktober kl 20 hos Allan

