
Haderslev Volleyball Klub 
 
 

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

 
Bestyrelsesmøde mandag den 11Okt2021, kl 19:30 hos Jimmy 

Referat: 
Fremmødte: 
Afbud: 

Jimmy, Niklas, Nele, Tim (online) 
Poli, Mette 

Opfølgning sidste 
referat 

Generalforsamling – gennemført med mange deltagere 
og indslag 

- Allan bliver kiosk-ansvarlig / kiosken er ikke 
længere en del af bestyrelsens økonomi/arbejde 

Privatlivsvedtægter  
Sæson 21/22 

Konstituering Konstituering ift. vedtægter.  
Formand og kasserer skal vælges:  

- Jimmy og Poli er genvalgt  
Opdatering af email 

- Tim undersøger sagen 
 Conventus etc 

- Tim tilføjer Mette / Jimmy fortæller Mette om det 
- Hjemmeside og facebook opdateres af Tim 

Økonomi Status pt  
- Poli har været forbi og alt ser godt ud 

Budget og indkøb 
- Vi har bestilt spilletrøjer 
- Net osv. Bestilles af Jimmy når NemID er ordnet 

Der er søgt kommune-pulje (10 bolde og træner-
honorar) i forbindelse med Skolevolley (på Haka/Handel) 

Privatlivsvedtægter Opdatering bliver ordnet af Jimmy og sendt til Tim 
- Tim laver PDF om til en del af hjemmesiden 

nødvendig ift. ny Bestyrelse 
Kommende sæson Turneringer 

- DK-serie både herrer og damer (regning kommer) 
- Der skal dommer på (holdene dømmer hinanden) 
- Tønder VK og HaVK vil gerne have dommerkursus 

(den ligger hos Tønders formand nu) 
- DGI-turnering: Allan har været til møde og har 

tilmeldt ét MixB-hold 
Stævner 

- Klubben dækker udgifter til DGI stævner – vi må 
opfordre til deltagelse (dele på fb) 

Skolevolley 
- Klaus vil stadig stå for det  
- Jimmy og Nele er klar til at hjælpe 
- Det ville være godt med 1-2 flere hjælpere  

Hyggevolley (kl 18-20) 



- God respons 
- Vi må finde datoer (17.11.+22.12.2021), hvor 

ingen spiller kamp 
- Vi må tage et billede 

Juleafslutning (10.12.2021) evtl. hos Jimmy  
- damerne står for mad, herrerne står for underholdning 
- mix kan stå for sommerafslutning (?) 
- gave til teens på 200kr/spiller 
06.-08.12.2021 er hallen lukket 

  
Eventuelt Lav en generel flyer for klubben (uden tal?) 
Årshjul Gennemgang af begivenheder til næste møde 

Fastsæt evt ansvarlig(e) 
- Nedtagning af beach: Jimmy er tovholder 
- Lokale-booking: Jimmy (og Poli) 
- Ombrydningsmøde: gerne mix-holdansvarlig ellers 

Jimmy  
Næste møde Dato, tid og sted 

29.11.2021 kl 19.30 – online, Jimmy sender link  
 
Årshjul: 
  



Dato Begivenhed/Aktivitet Noter Aktion af 
AUGUST 

Medio Indhentning af Børneattester på 
(hjælpe-)trænere 

Børneattester gælder 2 år. 
Indhentning for nye trænere og 
udløbet Børneattester. (ulige 
år) 

 

Ultimo Tilmelding til Danmarksserie   
 Detailbooking i Conventus Frist 1. september  

SEPTEMBER 
Primo Tilmelding af hold til DGI 

Sønderjylland 
Stævner meldes ud primo Sep Best.medlem 

og evt 
holdleder. 

Primo Tilmelding til Kidsstævner Stævner meldes ud ultimo 
Aug, medio Sep. 

 

 Volley Week Landsdækkende arrangement 
af Volleyball Danmark 

 

 Kommunen kontaktes vedr tilskud til 
unge via Haderslevordningen 

Frist 1. oktober Formand eller 
kasserer 

OKTOBER 
Primo Nedpakning af beach baner Afhængig af vejr  
    

NOVEMBER 
 Ansøgning om lokalefordeling Frist 1.januar Formand eller 

kasserer 
 Ansøgning om tilskud til 

trænere/ledere/dommerkursus 
 Formand eller 

kasserer 
DECEMBER 

Primo DGI Sønderjylland 
ombrydningsmøde 

 Best.medlem 
og evt. 
holdleder 

    
JANUAR 

Primo Årsregnskab samt godkendelse. Godkendelse fra klubbens 
revisorer. §14 Senest 28 feb.! 

Kasserer 

Medio Indkaldelse til Generalforsamling §9 4 uger før afholdelse Formand 
FEBRUAR 

Ultimo Halfordeling Kommunen udmelder 
fordeling af haltider for næste 
sæson. 

 

    
MARTS 

    
    

APRIL 
 Åbne beach baner Når vejret tillader  
 Planlægning af Volley Week Arrangement der afholdes i 

september 
 

    
MAJ 

Primo Trænermøde ift næste sæson Fastsæt trænerstaben for næste 
sæson. 

 

    



JUNI 
    
    

JULI 
Primo Opdatering af hold i Conventus Oprette hold, tilmelding for 

næste sæson 
 

    
 


