
Indkaldelse til Generalforsamling i HAVK 

Onsdag d 13/3 er Favrdalhallen optaget, så vi indkalder til årets generalforsamling: 

Onsdag d 13/3 2019, kl 18:30 i mødelokale 4, i Haderslev Idrætscenter 

For også at lære lidt nyt, starter vi med et indlæg om, hvordan man forholder sig til / yder den første hjælp, 

til de mest almindelige skader som vi kommer ud for til volleyball. 

Dagsorden for den efterfølgende generalforsamling:  

• Valg af dirigent 

• Aflæggelse af bestyrelsens beretning  

• Forelæggelse af revideret regnskab  

• Behandling af indkomne forslag  

 

Bestyrelsen har et forslag til ændringer af vedtægter. 

Nuværende formulering:  

§6 Klubbens kontingent fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen. Der fastsættes 

kontingent for hhv. divisionsspillere, seriespillere, motionister, DGI-spillere, ungdomsspillere, 

trænere, hjælpetrænere, bestyrelsesmedlemmer samt passive medlemmer. Der gives 50% 

studierabat til fuldtidsstuderende seniorspillere (defineret som en uddannelse der giver adgang til 

SU). 

 

Forslag til ny formulering 

§6 Klubbens kontingent fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen. Der fastsættes 

kontingent for hhv. divisionsspillere, seriespillere, motionister, DGI-spillere, ungdomsspillere, 

fuldtidsstuderende seniorspillere (defineret som en uddannelse der giver adgang til SU), trænere, 

hjælpetrænere, bestyrelsesmedlemmer samt beachvolley.  

 

Pause i generalforsamlingen, hvor du kan deltage i ”Den store HAVK quiz” med mulighed for at vinde en 

fantastisk præmie. Det foregår via Kahoot, så det kræver du har smartphone, tablet eller PC med. 

• Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent  

• Valg af:  

◦ Bestyrelsesmedlemmer, 3 er på valg. Tim genopstiller. Allan og Klaus genopstiller ikke. 

◦ Suppleanter (1 hvert år)  

◦ Revisorer (2 hvert år)  

◦ Revisorsuppleanter (1 hvert år)  

• Eventuelt 

Herunder opfølgning på medlemsundersøgelse, med mulighed for at fortælle den nye bestyrelse, 

hvad DU mener HAVK skal gøre, for at blive en endnu bedre klub. 

 

Der er kandidater til de ledige pladser i bestyrelsen, så du kan trygt møde op uden at blive presset til noget. 

Men vi vil så gerne have nogle at vælge imellem, så vi håber at flere stiller op, end dem vi på forhånd har 

snakket med. 

Vi glæder os til at se jer, og er vært ved lidt snack eller kage. Alle medlemmer samt forældre til 

ungdomsspillere, er velkomne. Vel mødt, Bestyrelsen. 


