Referat fra Generalforsamling i HAVK
Onsdag d 13/3 2019, kl 18:30 i mødelokale 4, i Haderslev Idrætscenter
For også at lære lidt nyt, startede 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.
Gitte Højen gav en fin gennemgang. Man kan med fordel stifte bekendtskab med hjemmesiden
sportnetdoc.dk, som er en fin overskuelig hjemmeside.
Referat fra generalforsamling:
•

Valg af dirigent
Gert Jøhnk valgt, konstaterer at indkaldelsen er udsendt rettidigt 4 uger før og hængt op i klubskab,
dermed er generalforsamlingen beslutningsdygtig.

•

Aflæggelse af bestyrelsens beretning
Kort efter generalforsamlingen i april 2018 deltog klubben i Tønder Cup med 2 hold, og her var der
skruet godt op for kampe, godt humør og fest! Indendørssæsonen sluttede kort efter, og vi blev
beriget med en fantastisk beach sæson grundet det fantastiske sommervejr.
Udfordringen på beach banerne var, at få plads til alle spillere især unge og nybegyndere. Det var
med de få baner svært, at få klubben til at hænge sammen og ikke være todelt. Det glædelig her
var, at der var betydeligt flere spillere end forrige år. Klubbens medlemmer deltog også i et par
beach volley stævner.
Indendørssæsonen bød også på nye oplevelser og udfordringer for klubben. Kommunen havde
tildelt en ekstra haltid til klubben – fredag kl16-18. Tidspunktet er ikke optimalt for klubben, idet
det er svært at skaffe trænere til at komme fast på dette tidspunkt. Bestyrelsen valgte at tilbyde
tiden til ”de selvkørende” medlemmer – seniormedlemmerne! Andre muligheder blev drøftet.
Yderligere tog klubben udfordringen op med to Danmarksseriehold. Ud over udfordringerne med
selve spillet på banen, så gav tilmeldingen også en udfordring med ikke at dræne andre hold for
spillere samt at give andre hold stabil træning, dette gælder især mix holdene.
Tilmelding til Danmarksserie betød også, at klubben hurtigt måtte uddanne dommere til at støtte
hjemmekampene. Klubben fik (gen-)uddannet 16 basisdommere.
Der er pt spillet 26 kampe, vundet 1875 bolde og tabt 1841.
Klubben deltog/deltager stadig også vanligvis i DGIs regionale kampe med mix C, B og A.
Her er der spillet 37 kampe vundet 1707 bolde og tabt 1864.
Det blev dog også til en sølvmedalje i december ved et teen stævne i Sønderborg! (Camilla, Sidsel,
Julie, Ane). Klubben har også deltaget i andre kids-, teen- og mix-stævner.
I november stod Klaus i spidsen for at gennemføre Kidsvolley for mange hundrede skolebørn i
Haderslev Kommune ligesom klubben også var vært for beach volley fremvisning i september til
Trekantområdets Festuge.
På det organisatoriske plan har klubben også taget hul på brugen af Conventus. Et digitalt
klubsystem som skal holde styr på medlemmer, hold og binde klubber, foreninger, myndigheder og
forbund sammen digitalt.

Alt i alt en god sæson.
Observerede udfordringer
Beach Volley:
- Plads til alle – samhørighed i klubben
- Træningsmuligheder for nybegyndere
Indendørs:
- Fredagstræning / haltid
- Træner kapacitet til især mix B
Winnies beretning om beach volleyball baner: Klubben var i kontakt med kommunen om evt
udvidelse af beach volleyball banerne. Her viste det sig, at kommunen var i gang med et andet
projekt ved havnen, hvor klubben kunne være en god forening at inddrage i. Projektet Det Blå
Foreningshus er et projekt ved havnen som involverer Kajakklubben og samarbejde med andre
myndigheder og fonde herunder LOA. HaVKs ønsker er, at skaffe 6 udendørsbaner og 1
indendørsbane. Projektet er stadig under forhandlinger i kommuneregi, og der forventes mere nyt i
løbet af foråret.
Spørgsmål til økonomien i beach planer, men vi har meldt ud at vi ikke kan bidrage økonomisk til
driften. Spg: Hvilke klubber er med. Kajakklubben hoved motor, men 3-4 andre løst nævnt. Krav om
at deltagende foreninger deltager i et ligeværdigt samarbejde bagefter.
Beretning vedtaget.
•

Forelæggelse af revideret regnskab
Ekstra indtægt fra nedlæggelsen af Haderslev idrætsråd på 3100. Brugt en del på tøj, men også lidt
andre materialer, så samlet -19987. Facebook annoncering for 2988,25. Stævner lidt dyrere pga
danmarksserie. Resultat -3739,19, meget tæt på det forventede.
Et afklarende spørgsmål om kontering, men ellers ingen.
Regnskab vedtaget.

•

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.
Forslaget er vedtaget med alle de fremmødte 20 stemmer.

•

Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent
Kontingenter: divisionsspillere: 1200,- seriespillere: 1000,- motionister: 700,- DGI-spillere: 700,ungdomsspillere: 500,- fuldtidsstuderende seniorspillere: 500,- (defineret som en uddannelse der
giver adgang til SU), trænere: 250,- hjælpetrænere: 250,- bestyrelsesmedlemmer: 250,- samt
beachvolley: 0,Budget læner sig meget op ad faktisk forbrug i år. Budget viser et underskud på 1600 kr i 2019.
Vedtaget med alle 20 fremmødte stemmer.

•

Valg af:
◦ Bestyrelsesmedlemmer, 3 er på valg. Tim genopstiller. Allan og Klaus genopstiller ikke.
Opstillede, stemmetal i () og de valgte understregede:
Tim Heuschkel (17), Poli Jacobsen (13), Niklas Hartmann (12) og Signe Lassen (17).
◦ Suppleanter (1 hvert år) Niklas Hartmann vælges uden modkandidater.
◦ Revisorer (2 hvert år) Gert Jøhnk og Uffe Büchert vælges uden modkandidater.
◦ Revisorsuppleanter (1 hvert år) Allan Rechnagel vælges uden modkandidater.

•

Eventuelt
Formanden takkede Allan og Klaus for indsatsen i bestyrelsen.
Udlevering gaver til trænerne med tak for indsatsen.
Den gennemførte medlemsundersøgelse viser generelt tilfredshed med trænings mængde, dog lidt
ønske om mere kamp under træning, så det var noget at bruge tiden på, hvis der bliver mere haltid
på et tidspunkt. Hvis nogen ønsker at deltage i fredags træning men ikke ved hvordan, så spørg, for
det aftales via Facebook side. Vi kunne godt bruge flere trænere, især fokus på nye i klubben.
Opfordring til at flere deltager i det frivillige arbejde. Opfordring til at lægge tilbagemelding på
undersøgelsen op på Facebook, så alle kan se at undersøgelsen bliver brugt aktivt.
Kåring af årets super HAVK:
- Allan indstilles for hans store indsats med både kasserer, træner og alt muligt andet
- Simon indstilles for hans alle steds nærværende indsats som træner og organisator
- Jimmy indstilles for hans grundige indsats som formand
- Winnie indstilles for hendes velvillige hjælpsomhed og uddeling af store viden
Efter afstemning kåres Allan. STORT TILLYKKE
Allan opfordrer den nye bestyrelse til at indsamle viden om hvem der kan hjælpe med hvad i det
frivillige arbejde. Klaus supplerer med at man endelig skal skubbe til kandidater, for mange er
dårlige til at byde sig selv til.
Winnie kan godt bidrage til Mix næste sæson. Lars synes læringen har været stor for ham i denne
sæson omkring organiseringen, men har haft stor glæde af coaching fra Winnie til selve kamp
situation, så tager gerne imod hendes viden.
Winnie arbejder målrettet med sin egen beachvolley træning med hjælp fra Kolding, men opfordrer
andre i klubben til at arbejde målrettet med beach, så vi er rustet når vi forhåbentligt senere har
flere baner til et større setup.
Gert afslutter generalforsamlingen.

