
 

 

 

Haderslev Volleyball Klub 

 

 
HaVK ser positivt på nye udfordringer,  

og arbejder med respekt og ansvarlighed overfor hinanden. 

 

Indkaldelse til Generalforsamling i Haderslev Volleyball Klub 

d. 4. april 2018 kl. 19.00 I Favrdal Hallen 

 

     Dagsorden:       

   

1. Valg af dirigent 

 

Velkommen til alle 

fremmødte. Indledningsvis 

vil vi gerne beklage at vi 

er 4 dage forsinkede.  

 

Baggrunden for 

generalforsamlingen 

 

Bestyrelsen indstiller 

Gert.  

Gert Jøhnk er valgt 
uden at andre emner 
er indstillet.  
 
Månedsfristen er 
overholdt.  
 
Generalforsamlingen 
er vedtaget.  

2. Aflæggelse af bestyrelsens 

beretning 

Formanden aflægger 

bestyrelsens beretning.  

Beretning gennemgås 
af dirigenten.  
 
Beretningen er 
godkendt.  

3. Forelæggelse af det 

reviderede regnskab.  

Allan fremlægger det 

reviderede regnskab.  

Redegjort for 
sponsorat på 25.000 
kr. Sponsoratet er 
lukket ned, således 
at det ikke kan 
gentages. Nye regler 
fra Told & Skat.  
 
Redegjort for 
materialer. Herunder 
bolde og andet 
udstyr. 
 
Kursus udgifter på 
9613,50 kr. med et 
tilskud på 7943,75 
kr.  
 



 

 

Et resultat på 
9.380,06 kr. i 
overskud.  
 
I alt passiver på 
48.431,30 kr.  
 
Ingen yderligere 
spørgsmål til 
kasseren. 
 
Regnskabet er 
enstemmigt godkendt.   

4. Behandling af indkomne 

forslag 

Forslag skal være 

bestyrelsen i hænde senest 

14 dage før 

generalforsamlingen. Senest 

d. 21. marts 2018.  

 

Forslag sendes til Anders 

Kudsk på mail 

afkudsk@gmail.com. 

Ingen indkomne 

forslag er kommet 

bestyrelsen i hænde.  

 

Bestyrelsen har 

ingen forslag. 

5. Fremlæggelse af budget og 

fastlæggelse af kontingent 

 Bestyrelsen foreslår 

et uændret 

kontingent i 2018.  

 

Der bibeholdes et 

budget på 3000 kr. 

til eventuelt 

tilskud for unge 

camp. 

 

Det uændrede 

kontingent er 

enstemmigt vedtaget.  

6. Valg Bestyrelsesmedlemmer: 
 

Anders Kudsk - Modtager 

 
 
Jimmi Ladefoged 



 

 

ikke genvalg. 
Linnea Sandgren – Modtager 
ikke genvalg. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Valg af suppleant  
 
 
Valg af Revisorer 
 

Valg af Revisor suppleanter 

Kjelsgaard ønsker at 
blive valgt ind i 
bestyrelsen.  

- Valgt  
 
Kevin Crusius ønsker 
at blive valgt ind i 
bestyrelsen. 

- Valgt 
 
 
Lars Bech og Malthe 
Josephsen er valgt 
ind som suppleanter.  
 
Uffe Büchert og Gert 
Jøhnk genvalgt.  
 
Anders Kudsk valgt.  

7. Kåring af årets Super Havk Afstemning: 

Nogen forslag i salen? 

Winnie foreslår 
trænere for Kids og 
Teen spillere.  
 
Magnus foreslår Tim 
som årets Super 
HaVK.  
 
Nicklas foreslår 
ligeledes Tim.  
 
Allan foreslår 
Winnie. 
 
Winnie bliver 
foreslået af Kids og 
Teen.  
 
Efter afstemning er 
det fastlagt at 
Super Hawk 2018 blev 
Kids og trænere.   

8. Eventuelt  Forslag til et 
eventuelt 
sponsorudvalg. 
 



 

 

Magnus fortæller at 
6 hold i foråret var 
et hold for mange, 
og det bliver lovet 
at vi ikke igen vil 
spænde buen så 
hårdt.  
 
Allan 
 
Kim foreslår en 
opstartsfest.   

 

 

Vel Mødt 

Bestyrelsen i Haderslev Volleyball Klub 


