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

Bestyrelsesmøde mandag den 10JAN2022, kl 19:00 hos HIC
Foreningslokalet
Referat: skrevet af Nele
Fremmødte:
Tim, Poli, Jimmy, Niklas, Nele
Afbud:
Mette
Opfølgning
sidste referat

Konstituering
Økonomi: kommer Poli og Jimmy omkring i dag
Privatlivsvedtægter: ordnet af formanden
Kommende sæson: Bestillingerne er på vej – NemID er ordnet
Evt (en generel flyer): CityInfo kunne være en digital
annonceringsidé
Årshjul

Økonomi

Årsregnskab 2021: bolde – vi fik puljepenge fra kommunen,
dametøj var forkert, har ikke bestilt net-ting endnu (afslutning
af mødet), træner-gaver
Godt overskud – har dog fået flere ønsker fra medlemmer.
Budget 2022: Kasser, 10 Bolde, 10 Beachbolde (videresalg af
brugte bolde), Beach-flag, sommerafslutning, bestyrelsesårsafslutning, nye spillersæt til de andre hold også

Generalforsamling
2022

Vedtægter §9 ”… Generalforsamlingen indkaldes med 4 ugers
varsel gennem opslag på klubbens spillested, samt ved
udlevering/udsendelse af klubbens vedtægter og dagsorden til
klubbens medlemmer…”
• Dato & sted:23.03.22 – Favrdalhallen kl. 18 med
hyggevolley efterfølgende
• Agenda
o Dirigent: spørger Gert
o Beretning: Jimmy
o nye vedtægter: æresmedlemskab/passiv, evt.
fjern ”varsel gennem opslag på klubbens
spillested”
o Regnskab / Budget: Poli – forslag til Budget
foroven
o Kontingent: forslag= uændret
o Valg til bestyrelsen
 Jimmy; Niklas – stiller ikke op igen
 Mette
o Valg af revisorer/suppleant – Gert, Allan, Uffe??
o Særlige/underholdende indslag – Kahoot (Nele),
SuperHaVK – valg med sedler
• Gaver til Trænere (6x kurv, gavekort osv - Tim)
• Indkaldelse (Jimmy)

FunCard

Uge 7 – ellers tak
andre Sponsorater: evt. sælg annonce på minforening til
lokale virksomheder

Årshjul

Gennemgang af begivenheder til næste møde
Fastsæt evt ansvarlig(e)

Næste møde

Dato, tid og sted: se Generalforsamling

Eventuelt: Hyggevolleydato: 04.05.22, lagen og tøjklemmer til at spille blindevolley, nye forslag til beachbaner i samarbejde med Håndboldklubben – ved
HIC, Dommerkursus i samarbejde med Tønder VK en weekend uden kampe
Årshjul:

Dato

Begivenhed/Aktivitet

Medio

Indhentning af Børneattester på
(hjælpe-)trænere

Ultimo Tilmelding til Danmarksserie
Detailbooking i Conventus
Primo

Tilmelding af hold til DGI
Sønderjylland

Primo

Tilmelding til Kidsstævner
Volley Week

Primo

Noter
AUGUST
Børneattester gælder 2 år.
Indhentning for nye trænere og
udløbet Børneattester. (ulige
år)
Frist 1. september
SEPTEMBER
Stævner meldes ud primo Sep
Stævner meldes ud ultimo
Aug, medio Sep.
Landsdækkende arrangement
af Volleyball Danmark
Frist 1. oktober

Kommunen kontaktes vedr tilskud til
unge via Haderslevordningen
OKTOBER
Nedpakning af beach baner
Afhængig af vejr
NOVEMBER
Ansøgning om lokalefordeling
Frist 1.januar
Ansøgning om tilskud til
trænere/ledere/dommerkursus

Primo

DECEMBER
DGI Sønderjylland ombrydningmøde

JANUAR
Godkendelse fra klubbens
revisorer. §14 Senest 28 feb.!
Medio Indkaldelse til Generalforsamling
§9 4 uger før afholdelse
FEBRUAR
Ultimo Halfordeling
Kommunen udmelder
fordeling af haltider for næste
sæson.
Primo

Årsregnskab samt godkendelse.

MARTS

Åbne beach baner
Planlægning af Volley Week

Primo

Trænermøde ift næste sæson

APRIL
Når vejret tillader
Arrangement der afholdes i
september
MAJ
Fastsæt trænerstaben for næste
sæson.

Aktion af

Best.medlem
og evt
holdleder.

Formand eller
kasserer

Formand eller
kasserer
Formand eller
kasserer
Best.medlem
og evt.
holdleder
Kasserer
Formand

JUNI

Primo

Opdatering af hold i Conventus

JULI
Oprette hold, tilmelding for
næste sæson

