Haderslev Volleyball Klub

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

Fremmødte:
Afbud:

Bestyrelsesmøde torsdag d 10. august
Dagsorden:
Allan, Anders, Winnie, Tim, Klaus

Referat:

Klaus

Opfølgning sidste
referat

Tak til Linea for indsatsen i bestyrelsen, og velkommen til Winnie.
Tim overtager opgaven med at skaffe børneattester.
Kursus sportsskader? Fysioterapeut studerende? Allan spørger Stinne
Bondesen?
Deltagelse i fritidsfestival 23/8, evaluering. Vi fik lidt kort varsel men en
del børn fik stiftet lidt bekendtskab. Vi hjalp også VUC ved åbning af
udefaciliteter, og havde en god dag.

Økonomi

49 senior, 13 teen, kidsliste ikke ajour. Kontingent opkrævning går
planmæssigt, opfylder rigeligt budget på 35000.
Medlemstal er indberettet til kommunen så vi kan få tilskud.

Fest / alkohol
politik

Unge under 18 må kun drikke alkohol med skriftlig godkendelse fra
forældre, og ingen stærk spiritus.
Festudvalg efterlyses i uge 41.

Evaluering
beachsæson

Allan køber presenning, Anders annoncerer efter hjælp på Facebook til
afdækning en dag i efterårsferien.
Sæsonen har været god, men flere gange har vi været for mange og det kan
presse nybegyndere væk. Overveje opdeling af træningstider mellem
begynder 16:30-18:30 og øvede 18:30-20:30, selvom det kan kræve at de
første ”sendes hjem” når deres tid er slut. Evt fælles i sommerferien. Anders
deler evaluering på Facebook siden samt beder om at få bolde afleveret til
Allan ved næste træning.

IT & Sociale
Medier

Allan kan bestille banner som kan hænges op ved stævner og
arrangementer. Anders søger inspiration og priser. Det vil være smart hvis
det kan stå i parasolfod, er det for dyrt kan det laves i størrelse lidt mindre
end håndboldmålbredde. Prisramme 2-3000 kr.
Klaus sender kids flyer til integrationskoordinator Laila Brummer.
Flere har meldt tilbage at de har set os på Facebook, så fortsæt med at
opfordre til at dele. Har også brugt at booste, men holde øje med hvad det
koster.

Gennemgang af
indkomne mails

Anders har videresendt: Indbydelse kursus, deltager evt selv.
i
Volleyball Danmark søger repræsentant, men vi har ikke så meget med dem
at gøre da vi ikke har seriehold.

Trænere / haltider

Oversigt nederst er revideret. Efter nytår prøver vi at forberede næste sæson
ved at tage hjælpetrænere ind.
Anders vil gerne sikre gaver til trænere, evt gavekort, trænersæt eller lign.

Holdledere

Opfordre hold til småreferater, billeder, videoklip, reportager på Facebook
siden. Undervise holdledere i forpligtelser ved hjemmekampe, Anders

laver et udkast som lægges i kidsboldkassen og deles med Lotzkats til
inspiration.
Investerings-ønsker Har modtaget 25000 kr. Ideer: Gæstetrænere, Springtest, boldkanon,
spillertøj.
Winnie undersøger hvem der kan bruges som gæstetræner, og smider ideer
ind i FB gruppen, meget gerne onsdag d 1. november.
Anders samler bestillinger på trøjer og Klaus bestiller
Anders søger Nordea fonden til boldmaskine, Winnie kender lidt til dem
ved behov for viden.
Dommerkursus?

Allan arrangerer dommerkursus i januar 2018

Skolevolley stævne Skal vi fastholde så tidligt eller vente til skoler er rykket indendørs (efter
uge 42). Vi fastholder tidspunkt og Klaus genoptager at reklamere overfor
afdelingsledere inden sommerferien.
Pkt til kl 20

Allan spørger hvem der vil stå for HAVK fest (opstart/jul/nov), datoen skal
annonceres i uge 43.
Tim reklamerer for at få småreferater, billeder, videoklip, reportager på
Facebook siden.

Evt.

Når vi kommer til næste års kontingent skal vi så ruste os til seriehold med
tilhørende opgradering af trænere.

Næste møde

Torsdag d 18/1-18 kl 19:30 hos Allan
Fokus på generalforsamling.

Tider 2017/18
17:00-18:30

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

Bane 1
Kids
Klaus, Rikke og
Casper, Kim
Teen 7.-9. Kl
Winnie, Mille
Kampbane

Hjælpere: Malthe, Celine, Cecilie, Jimmy

Bane 2
Kids
Klaus, Rikke og
Casper, Kim
Damer / Mix C
Anders / Allan
Mix A/B

Bane 3
Teen drenge
Kevin, Lars
Damer / Mix C
Anders / Allan
Mix A/B

