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

Bestyrelsesmøde mandag den 26. november 2019, kl 19:00 hos Tim
Referat:
Fremmødte:
Poli, Signe, Jimmy, Niklas, Tim
Afbud:
Kevin
Opfølgning
sidste referat

Spillersæt DSD: Signe og Kim tjekker op.
Kegler til kids: Er indkøbt.
Julefrokost: Kører på skinner med tilmelding. Næste gang kan
vi overveje at køre tilmelding via Conventus. For kids laver vi
noget med æbleskiver og julehygge. Det står Signe for.
Børneattester: Jimmy får sendt dem afsted.

Økonomi

Status: Status er god. Vi er ved at få Conventus op til at
betale, og der ligger nogle regninger, som skal betales på et
par tusinde kroner.
Vi har ikke fået så mange kontingenter ind, primært
tilbagegang på kids siden.

Hjemmeside/F Facebook:
acebook
Vi skal være bedre til at skrive kampreferater og lægge dem
ud på vores havk offentlige side.
Tim sørger for at lave kampe som begivenheder på Facebook
og prøver med annoncering for lille beløb. Både for
danmarksserieholdene og mix holdene.
Hjemmeside:
Tilmelding og direkte link til klubtøj på forsiden ude i højre
side. Fx billede af klubtøj som linker til sportsmate.
Kig på sportsmate og til næste gang og kom med ideer til nyt
spillertøj.
Nyt logo: Niklas præsenterer forslag til nyt logo – lidt input,
lige stolper, måske lidt færre detaljer, så det er tydeligt, når
det kommer ned i en mindre størrelse.
Niklas kommer med lidt flere forslag til næste møde.
Haltider sæson Afklaring og ansøgning: Alt foregår via conventus.
20/21
Vi fortsætter med at holde fast i onsdag og fredag.
Forslag om at man kan nøjes med at melde sig til om
fredagen og give et lavere kontingent. Jimmy undersøger

sagen.
DGI hold forår Forslag om 2x mix B og 1xÅben Herre
Jimmy og Winnie tager til møde. Som udgangspunkt holder vi
fast ved 2x mix b og 1 åben herre hold, hvor de lidt yngre
talenter kan komme ud at spille.
Diverse

Gaver til nybagte forældre: Klubben er vært for en lille
bekendtlighed til nybagte forældre i bestyrelsen.
Generalforsamling: Foreløbig dato, 11. marts 2020 i kantinen
ved siden af hallen. Kl. 18.00.
Vi tænker over eventuelle indslag.

Næste møde

Dato, tid og sted
21. januar 2020 kl. 19 hos Jimmy.
Tage stilling til volley week.

Årshjul:

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

