
Referat fra Generalforsamling 2020 i HaVK 

Dagsorden for den efterfølgende generalforsamling:  

18 deltagere + bestyrelsen 

Signe bliver valgt til referent 

- Valg af dirigent 

Gert er valgt som dirigent, og han konstaterer at indkaldelsen er udsendt rettidigt, der er 

ingen indvendinger fra de fremmødte. 

1. Aflæggelse af bestyrelsens beretning  

Ved Jimmy.  

Bestyrelsens beretning 

Efter sidste Generalforsamling lakkede indendørssæsonen hurtigt mod ende. 

 

Beachsæsonen gik i gang, hvor vi havde håbet at en ny træningsstruktur ville lokke flere til – 

fra ung til gammel og begynder til rutineret, samtidig med at klubben var bundet sammen. 

Umiddelbart startede det godt med godt fremmøde – men ret hurtigt var det de samme få 

medlemmer der dukkede op. Der blev dog spillet en del og adskillige medlemmer deltog også i 

stævner i det danske sommerland. 

 

I august deltog Klaus i Sdr. Ottings Skole fritidsfestival og viste volleyball/klubben frem for 

deltagerne. Han har igen i denne sæson arrangeret skolevolley for hundredvis af skoleelever 

over to dage. Tak for det. 

Indendørssæsonen startede, men med en lidt brat opvågning i det at én af vores trænere med 

meget kort varsel meldte fra som træner for DS Dameholdet! 

Der blev arbejdet tæmmelig meget fra Winnies side for at redde stumperne og danne et 

brugbart hold. Men et samarbejde med Vojens blev stablet på benene og Lars Erik var villig til at 

støtte op om holdet som træner og Winnie som assisterende træner. Krydret med uforudsete 

udvekslingsstuderende fra HaKa – så blev der trods oddsene skabt et Damehold. Stor tak til Lars 

Erik for at støde til og en helt særlig tak til Winnie for at samle op på stumperne og skabe det 

umulige af ingenting! Giv dem lige en hånd! 

 

Det var dog ikke de eneste startproblemer vi havde. Vi manglede også trænerkapacitet på Mix 

C og Teen-spillere, som jeg har taget mig af – men her oplevede vi dog at vi desværre har haft en 

betydelig nedgang – så de har kunnet gå an. 

 

Sæsonen kom jo i gang, og der blevet trænet fra kids til seniorer og snart begyndte diverse 

kampe at blive spillet i DGI regi og i Danmarksserien. 

 

Teens har deltaget i 2 turneringer og vi har haft nogle enkelte til Teen Camp i Vojens.  

 

På mix siden i efteråret havde vi to Mix B hold, hvor der blev spillet 20 kampe i alt. Og i dette 

forår, hvor vi har 3 mix hold, er der planlagt 24 kampe i alt. 

 

Danmarksseriens Dame- og Herrehold har hver 16 kampe planlagt i denne sæson. 

 

På den social front har vi haft vores årlige julefrokost, som efter min mening, var virkelig 

vellykket og hyggelig aften. Tak for opbakningen. 



 

På det organisatoriske plan er der ikke så meget at berette andet at bestyrelsen valgte at gå 

skridtet videre med klubstyringsværktøjet Conventus, hvor vi, måske som bemærket, har tilvalgt 

økonomidelen. Det koster os lidt penge, men det er givet godt ud ift styring af finanser, 

bogføring og regnskab. Men indberetninger, blanketter, lokalefordeling og kommunikation til 

kommunen foregår også via denne platform. Selve værktøjet er betalt af kommunen, men 

økonomidelen er selvbetalt. 

 

Opfattede udfordringer 

- Trænermængden 

- Sammenhæng i klubben 

- Nedgang i medlemmer 

 

 Godkendt af forsamlingen 

2. Forelæggelse af revideret regnskab  

Spørgsmål til brug af midler til bolde og materialer. Der henvises til næste års budget 

 

Uffe spørger til de to konto. Det er i konventus og det rettes til næste år. Det er første år med 

dette system, så det skal lige læres. 

 

Spørgsmål til om der ingen sponsorater er. Der mangler sponsorater til evt. spillersæt. Så hvis 

man kender nogen der har pengene siddende løst, må man gerne sige til. 

 

Allan påpeger at vi ikke skal spare for meget. Det er ikke meningen at vi skal have en 

bankkonto der vokser. 

Det reviderede regnskab godkendes enstemigt af forsamlingen 

3. Behandling af indkomne forslag  

a. Skolevolley udvalg 

Klaus foreslår om der er nogen der har lyst til at tilkendegive lyst til at være med til at stå 

for dagene, da det har været svært at få frivillige, da det er i hverdagene. 

Nele, Jimmy, Magnus(måske), Mille(måske), Signe 

Pause i generalforsamlingen, hvor du kan deltage i ”Den store HAVK quiz 2020” med mulighed for at 

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

med. 

Allan vinder et træningssæt 

4. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent  

Fremlægges af Jimmy. 

o Gert påpeger; Under punktet sponsorater fortælles om kassebeholdning er lagt ind. Det 

må give et underskud på omkring 6000 i stedet for 3350 

o Anders påpeger at det er farligt at udskrive danmarksserie damer af budgettet, og at 

punktet materialer skal være en anelse højere hvis man ønsker at købe 10 beachbolde 

og nye turneringsbolde. 

o Der foreslåes at der købes 10 nye bolde hvert år for at der bliver skiftet ud i de gamle, så 

vi har de ”rigtige” bolde. 

o Forslag til at de gamle bolde sælges da der ikke kan være et utal af bolde. 

 



Der foreslås at der er flere udgifter til trænere, der rettes i sponsorater, og flere penge til 

materialer og bolde. 

Skal der være et kontingent for Beach volley? 

 Forslag om at der skal være kontingent på f.eks. 150 kr. 

 Andre mener det skal forblive som det er 

 Hvis der betales kontingent har vi info på de personer. 

 Hvis der ikke er kontingent er vi ikke låst af at der forventes noget bestemt. 

 Man føler sig mere komittet til at komme når man har tilmeldt sig og betalt for  

det. 

Der foreslåes tilkendegivelse af om beach kontingent er en god ide 7 stemmer dette. 

Dvs. ca 1/4 

Der er forskellige meninger og holdninger der luftes omkring kontingent ifm. med beach volley 

Vi kæmper allerede om at holde på vores medlemmer 

Vi indstiller at der gerne må være et underskud på 10000 i forhold til budgettet. 

Enstemmigt vedtaget 

 

 

5. Valg af:  

◦ Bestyrelsesmedlemmer, 2 er på valg. Kevin stopper og ønsker ikke genvalg. Jimmy Kjelsgaard 

stiller op til genvalg. 

Niklas og Jimmy stiller op og er enstemmigt valgt 

◦ Suppleanter (1 hvert år) – pt Niklas Hartmann, men da han er valgt i bestyrelsen vælges Nele som 

suppleant. 

◦ Revisorer (2 hvert år) - pt Gert Jøhnk og Uffe Büchert. De stiller begge op og vælges enstemmigt 

◦ Revisorsuppleanter (1 hvert år) - Allan Rechnagel, Allan modtager genvalg og vælges enstemmigt. 

6. Eventuelt 

- Nyt logo: Niklas har lavet 3 forslag 

 Afstemning om nyt logo 23 for 1 imod 

 A: 14 

 B: 7 

 C: 3. 

- Spørgmål omkring åbent hus: forslag omkring at åbne op og vise at der er mulighed for at spille 

volley: Jimmy svarer: der er snakket om volleyweek, og det bunder tit i frivillighed, og der 

mangler frivillige til at tage teten, og vi støtter gerne op som bestyrelse. 

o Lav det mere spiseligt med f.eks. navne på hold 

- Når der mangler frivllighed, kommer forslag om at lægge det ud til nogle udvalg.: det tager 

bestyrelsen til sig 

- Winnie forventer at lave skole hold fra haka og det blå gymnasium om fredagen, så der kan -

komme info om HAVK 

- Nele foreslår at hun kan lave volley i SFO tiden da hun har fri ca. kl 13. 

- Forslag til at der skal gøres mere opmærksom på beach via de sociale medier 

- Filippa vil gerne være med til annocering på de sociale medier – Der er Tim som tovholder, og vil 

gerne lave en gruppe til det. Jonas vil også gerne være med. 

- Allan vil gerne være med til at sørge for kurser 

- Husk at tage billeder i volleysituationer. Ikke portræt 

- Illustrative ting: kontakt Niklas + ting og sager med logo: 

- Synliggørelse af hvor man kan købe klubtøj er et ønske.  



- OK sponsorat er muligt men der skal laves en del benarbejde. 

- Balancegang? Mellem de forskellige hold. 

o Niveauindeling er god og giver bredde, men når vi er en lille klub giver det splittelse, når 

vi deler så meget op, det kan være fremmende og motiverende, men også meget 

individuelt. Med mere interaktion mellem de forskellige kan give mere motivation for 

dem der er på de lavere niveau 

o Elite mod bredde: c er ikke eksisterende længere, og hvis der skal være mulighed for at 

spille c skal der blandes mere, for det er ikke sjovt, ikke at være nok spillere til et hold. 

På C niveau skal det være sjovt at spille. Kamp er sjovt. 

o Det tværgående sker om fredagen, og om ondsagen får jeg spillet på mit niveau 

o Vi skal have nye spillere ind, men det skal ikke være på bekostning af spillet.  Det kan dø 

på et lavere niveau, og det gør det demotiverende for mig at spille.  

o Dk serien er også godt at beholde for der er også kommet flere medlemmer på den 

konto 

o Nye træningstider kan hjælpe dette: Winnie fremlægger 

o Det er vigtigt at have begynderhold, men på øvede ønsker jeg mere træning og ikke kun 

spil. 

o Flydende når begge hold spiller lige ved siden af hinanden, der er mulighed for at rykke 

fra det ene til det andet. 

o Overvejelser om det kan gøre at nogen ikke kommer da træningen ligger tidligt. 

 Der er forsøgt at komme i møde at trænerne også gerne selv vil spille 

- Kønsfordelingen: hele klubben er det 50-50, de unge er flest piger. Senior flest mænd. 

- Årets superhavk: 

o Dameholdet v. Winnie 

o Winnie 

o Jimmy: kæmper for c holdet 

o Jimmy og Winnie: de har givet meget til klubben - VINDER 

o Klaus + kidstrænere: kidsvolley 

- Hiv fat folk 

7. Hyggevolley – vi spiller noget fælles blandet volleyball til vi ikke gider mere eller hallen lukker. 


