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

Bestyrelsesmøde Tirsdag den 12. januar 2021, kl 19:00 online
Referat:
Fremmødte:
Signe, Poli, Tim, Niklas, Nele, Jimmy
Afbud:
Opfølgning
sidste referat

Turneringer - aflyst (COVID)
- DK serie refundering?
o Jimmy skriver til FVBK for at forhøre om evt refusion
Stævner - aflyst
Fredagstræninger - aflyst (pedel var ikke happy)
Juleafslutning - aflyst (COVID)

Økonomi

Budget og aktuel økonomi
- refusion af DK serie? Jimmy skriver
- Årsregnskab? (§14 revision senest 28.feb.?)
o Jimmy skriver til interne revisorer og fortæller om
evt udskydelse ift COVID19 restriktioner. Online
møde ses ikke som en reel mulighed i det der er en
del bilag der skal gennemses. Poli og Jimmy mødes
til årsafslutning når tiden tillader.
o Budget for 2021/2022: alle lægger hovedet i blød og
tænker over hvad vi kunne tænke os at investere i.
Nele har allerede forslag til Kids-bolde. Jimmy beder
alle tænke of evt sende link med forslag til indkøb.

Sæsonbooking Booking til sæson 2021/22 skal foretages via Conventus til
Kommunen
• Forslag at forsøge at få 2 træninger. Mandag og onsdag.
Evt mandag i VUC hallen. Nele ønsker ca 1 til 1,5 time
til kids (ca 1600-1700/1730). DK serie ca 2 timer.
General
forsamling

Hvad gør vi?
Iflg vedtægter §9 skal GF gennemføres i 1.kvt
- Online?
- Udskyde?
o Generel enighed om at udskyde for at bibeholde
entusiasmen ved tilstedeværelse. Online kan lade sig
gøre, såfremt alle er bekendt med ”online regler”. Vi
påtænker at vente med endelig beslutning til
Statsministeren har meldt ud om restriktioner efter
17.jan.
o Signe ønsker ikke at stille op igen. Nele vil gerne
stille op. Poli vil også gerne stille op igen. Hermed
mangler vi bare en suppleant.

Forårs/somme Som erstatning på juleafslutning hvis COVID of
rfest
forsamlingsforbud tillader

•

Ja, evt ifm GF. Afhænger forsamlingsforbuddet.

Eventuelt

Nele spørger til hvad det var Tim skulle initiere med de unge,
som var omtalt på et tidligere møde. Initiativet var at få
koblet nogle unge vores sociale medier til at ”reklamere” for
klubben. Grundet COVID er dette tiltag ikke rigtig kommet i
gang.

Næste møde

Indkaldes senere afhængig af COVID restriktioner.

