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

Bestyrelsesmøde mandag den 04. februar 2020, kl 19:00 hos Jimmy
Referat:
Fremmødte:
Poli, Kevin, Tim, Niklas, Signe
Afbud:
Opfølgning
sidste referat

Børneattester – er sendt!
Økonomi – ok, men vi skal bruge indendørsbolde (ny krav til
kampbolde) og beachbolde (for få til træning)
Facebook/Hjemmeside – Tim har sat begge op som aftalt
Logo – Gode forslag fra Niklas. Enighed om at vi stemmer via
nettet (link conventus; Jimmy laver afstemning)
Haltider sæson 20/21 – godkendt, samme som sæson19/20
DGI hold forår 20 – kører.

Økonomi

Status – ok, vi mangler dog at få afsluttet regnskabet for
2019. Poli indkalder til møde med Jimmy, Allan, Gert.

Generalforsam Dato – 11.marts kl18. Jimmy booker lokale og hører om der
ling
er kaffemaskine og projekter samt laver indkaldelse.
Program – standard punkter + opsætning af net, kahoot med
præmie (præmie træningssæt; Kevin laver Kahoot), Årets
Super HaVK (præmie - træningssæt), gaver til trænere (800,/ 5.600,-; Signe står for indkøb), kaffe/te (Jimmy) og kage
(Tim), efterfølgende hyggevolley (blandede hold) ,
stemmesedler (Niklas)
Valg / Kandidater? Kevin ønsker ikke genvalg. Jimmy ønsker
genvalg. Niklas stiller op.
Kontingent: Vi anbefaler at fastholde kontingentet.
Undersøgelse? Nej, men Logoafstemning, Ris/Ros til klubben,
Årets Super HaVK
Sæson 20/21

Opsætning i Conventus – Tim og Jimmy laver sæsonen efter
afslutning af årsregnskabet
Hold og fordeling af træningstider – Nogenlunde det samme,
men forslag fra trænere imødekommes (Se ”Trænermøde”)

Trænermøde

Winnie har indkaldt 25feb

Diverse

Kevin:
Adgang til vores klub via skoleintra (inkl. gymnasier)
Frivillige til småopgaver i klubben; bolde, net, stolper etc.
Poli:
Net og stolper vedligehold o.lign. – hvem gør det? Poli vil

gerne kigge på smådele, der mangler. Foreslag om at få lavet
en instruks til opsætning af net (laminat, video,
generalformsamling)
Niklas:
Mix C – hyggen er tabt, der kommer ikke nok. Evt mere hygge
efterlyses (opfordre andre holdspillere til at deltage,
kage/kaffe efter endt træning)
Jimmy: afslutning/velkomst dinner for bestyrelsen, som en
mulighed
Næste møde

Dato, tid og sted – 11-03-2020 kl1700. Vi mødes en time
tidligere og gør klar.

