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

Bestyrelsesmøde mandag den 16. september 2019, kl 19:00 hos Jimmy
Referat:
Fremmødte:
Fremmødte: Kevin, Jimmy, Signe, Tim
Afbud:
Afbud: Poli
Opfølgning
sidste referat

Opstart (film?): Under udarbejdelse.
Skolevolley (Klaus): Afklappet, vi sender ikke noget ud før vi
er lidt tættere på deadline. Evt. lave noget
annoncering/reklame.
Træner Mix C / Teens: Jimmy har undersøgt mulighederne,
men ikke nogle positive tilbagemeldinger. Indtil videre står
Jimmy for træningen, fordi der ikke er så mange spillere på de
to hold.

Økonomi

Status:
Vi har fået online betaling op at køre med Conventus, så
spillere kan tilmelde sig og betale online. Der undersøges for
muligheder for andet end dankort, da flere ikke har denne
løsning.
Det er blevet meldt ud til spillere, at det nu er sådan det
foregår.
Conventus (onlinebetaling): Se ”Status”.
Spillersæt DSD: Kim undersøger om vi kan få sponsoreret
spillersæt fra Fratelli. Tilbud lige nu til godt 5.000 kr. fra
Sportsmate. Vi køber uanset hvad et sæt.
Sportsmate: Kunne være en idé at få lagt en bluse/t-shirt ind
som indkøbsmulighed. Herremodel og damemodel. Annoncere
lidt mere på Facebook/hjemmeside. Jimmy undersøger.
Kegler Kids: Kids spillere vil gerne købe kegler. Godkendt.
Julefrokostbetaling: Vi sætter betaling op via conventus. Nele
og Mia står for organisering. Vi venter lidt med prissættelse.

Status Opstart Kids, Teens, Mix C, Mix B/A, DS Damer & Herre
Turneringer / Stævner
Teens og Mix C er der meget få spillere. Vi kan desværre ikke

stille nogle hold til turnering her.
Kids: Der er god stemning på holdet, mange gengangere fra
sidste sæson. Kim kører showet.
DS herrer og damer: Der er fin tilslutning, flere
udvekslingsstuderende på dameholdet, som har fint styr på
spillet. Lars Erik har været så venlig at stå for træning af
begge hold.

Børneattester

Indhentning af børneattester:
Skal indsendes for alle trænere og bestyrelsesmedlemmer.
Jimmy sender ind.

Næste møde
Årshjul:

Dato, tid og sted: Tirsdag den 26. november kl. 19 hos Tim

Dato

Begivenhed/Aktivitet

Medio

Indhentning af Børneattester på
(hjælpe-)trænere

Noter
AUGUST
Børneattester gælder 2 år.
Indhentning for nye trænere og
udløbet Børneattester.

Aktion af

Ultimo Tilmelding til Danmarksserie
SEPTEMBER
Tilmelding af hold til DGI
Stævner meldes ud primo Sep
Tilmelding til Kidsstævner
Stævner meldes ud ultimo Aug,
medio Sep.
Volley Week
Landsdækkende arrangement af
Volleyball Danmark
Kommunen kontaktes vedr tilskud til
Frist 1. oktober
unge via Haderslevordningen
Primo

Nedpakning af beach baner
Ansøgning om lokalefordeling

OKTOBER
Afhængig af vejr
NOVEMBER
Frist 1.januar

Ansøgning om tilskud til
trænere/ledere/dommerkursus
DECEMBER
JANUAR
FEBRUAR
Ultimo Halfordeling
MARTS

Åbne beach baner
Planlægning af Volley Week

Formand
eller
kasserer

APRIL
Når vejret tillader
Arrangement der afholdes i
september
MAJ
JUNI
JULI

Formand
eller
kasserer
Formand
eller
kasserer

