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

Bestyrelsesmøde mandag den 20 okt 2020, kl 19:00 hos Jimmy
Referat:
Fremmødte:
Jimmy, Niklas, Signe, Tim, Poli
Afbud:
Opfølgning
sidste referat

Økonomi

Turneringer &
Stævner

1. GF

a. Gaver (er udført)
b. Udvalg (unge, sociale medier, kursuskoordinator)
(status?) Tim har fået lidt til instagram. Jonas og
Filippa skal måske have login til kontoen, så de
kan smide billeder op en gang imellem. Tim
spørger, Jimmy spørger Filippa.
c. Kiosk ansvarlig. Jimmy spørger i
facebookgruppen om der er nogen der har lyst.
d. Festudvalg. Muligvis ikke i disse coronatider.
2. Diverse
a. Ordne og markere net. Jimmy og Poli aftaler
b. Hjemmesiden. Tim har rettet diverse fejl og
mangler.
Budget og aktuel økonomi: det ser fornuftigt ud. 69000 kr på
kontoen. Der kommer indbetalinger fra Nets som vi ikke
kender til, men Poli arbejder på sagen.
Status på indmeldelse: 65 medlemmer fra 1. jan til nu. Der er
kommet en del nye der ikke har meldt sig ind endnu. Sidste år
var kluboptælling på 62.
Status på indkøb: Der er indkøbt småting, men vi køber det vi
mangler.
•

Turneringer
o Syd/Sønderjylland DGI før jul: 3 hold før jul, og så
må vi se hvor mange hold vi skal have efter jul.
o Danmarksserie: Vi skal stille dommere, og vi skal
overveje om vi skal betale dommere, da vi også
skal hente dem ind udefra da vi ikke har dame
hold hvor vi kan bytte. 250 kr til 1. og 2. dommer,
sodavand til sekretærerne.

•

Stævner
o Efterårsstævne DGI (24okt Haderslev)
3 teenhold
1 mix hold
o Julestævne KVK (juleferien)
o Nytårsstævne DGI (16jan Rødding)
o Påskestævne DGI (05apr Aabenraa)
o LM stævne DGI (forår Vejen)

Sportstøj

o Tønderstævne (23.-25. april Tønder)

Status på sportstøj fra Sportsmate.com:
Niklas har oplevet at folk ikke ved om de måtte bestille til sig
selv. Det skal meldes ud at der ikke er faste numre. Det er din
egen trøje, såbestil bare. Der laves røde trøjer til trænere.

Fredagstrænin Allan foreslår træningsmulighed for spillere ”uden for klubben”
g
Fredagstræning, måske det skal koste 125 og så kan man
træne om fredagen.
Juleafslutning

Corona aflysning. Men afslutning for kids og teen, som sidste
år, og fællestræning for ”de voksne” med hyggespil.

Diverse

Allan skal spørges om han har mod på at arrangere
dommerkursus, evt med en anden klub. Jimmy spørger.
VUC er blevet solgt, Winnie har snakket med håndboldklubben
om samarbejde til at købe indhegning og lave sandbaner. Der
arbejdes på det.

Næste møde

12/1 2021 Storegade 28 ”Ikon showroom” kl 19. Poli tager
kage med.
Punkter:
- Behandle budget
- Generalforsamling. Planlægning

Årshjul:

Dato

Begivenhed/Aktivitet

Medio

Indhentning af Børneattester på
(hjælpe-)trænere

Ultimo Tilmelding til Danmarksserie

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

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

OKTOBER
Afhængig af vejr

NOVEMBER
Ansøgning om lokalefordeling
Frist 1.januar
Ansøgning om tilskud til
trænere/ledere/dommerkursus
DECEMBER
JANUAR

Ultimo Halfordeling

FEBRUAR
MARTS

Åbne beach baner
Planlægning af Volley Week

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

Aktion af

Formand
eller
kasserer

Formand
eller
kasserer
Formand
eller
kasserer

