
Haderslev Volleyball Klub

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

Referat fra Generalforsamling i Haderslev Volleyball Klub
d. 22. april 2015 kl. 1930 i aulaen på Hjortebroskolen

Dagsorden

1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstiller Gert. Gert modtager valget. 

2. Fremlæggelse af       

bestyrelsens beretning

Beretningen fremlagt af Anders 

Kudsk. 

Beach opstart mandag d. 13. maj 

2015 kl. 18. 

Beretningen er taget til 

efterretning og 

godkendt. 

3. Forelæggelse af revideret 

regnskab

Kasserer Allan, fremlægger revideret 

regnskab for de deltagende. 

Udspecifcering af udgifter til 

materialer. 

Regnskabet 

enstemmigt vedtaget.

4. Behandling af indkomne 

forslag

Ingen indkommende 

forslag. 

5. Fremlæggelse af budget og

fastlæggelse af kontingent

Kasserer Allan, fremlægger budget 

samt bestyrelsens forslag til 

kontingent størrelse. 

Bestyrelsen foreslår at kontingenter 

fastlægges som hidtil. 

600 kr. seniorer

400 kr. seniorer under 18

300 kr. seniorer m. studie rabat.

400 kr.  kids

200 kr. bestyrelsen + trænere

Budgettet enstemmigt 

vedtaget. 

Kontingent størrelsen 

vedtaget. 

6. Valg  Bestyrelsesmedlemmer:

Kim Henriksen 

Tina Pedersen 

Modtager ikke genvalg

Modtager genvalg



Allan Rechnagel 

Simon Højen stiller op til bestyrelsen

Valg af Suppleant:

Gert Jönck

Klaus Godtfredsen

Uffe Büchert

Valg af Revisorer:

Gert Jönck

Uffe Büchert

Valg af revisorsuppleanter

Niels Olling

Modtager genvalg.

Valgt. 

Modtager ikke genvalg

Valgt

Valgt

Valgt

Valgt

Valgt

9. Eventuelt
Uffe Büchert:

Ærgerligt at kids spillerne ikke var en 
del af jubilæumsstævnet.

Ønsker genindførsel af grill aftener 
ved beach-banerne.

Klaus Godtfredsen:

Klubben skal holde kontakten til 
gymnasiet, idrætsklasserne, så vi kan 
holde fremgang.

Kim Henriksen:

Eventuel ændring af haltider til 
torsdag, da kids har fået dårlige 
haltider. 

Simon Højen:

25. november 2015 er der stævne i 
idrætscentret fra 9-12. D



et er et skolestævne hvor man ønsker
medhjælpere.

Emily ønsker at træne kidsspillere 
foråret 2016. 

Kåring af årets SuperHavk

Bestyrelsen har indstillet Signe og 
Anders

Signe indstiller Uffe

Gert indstiller Emily

Uffe blev valgt til årets 
SuperHavk.

Tak for et godt og indholdsrigt møde!

Bestyrelsen i Haderslev Volleyball Klub


