
 

 

 

Haderslev Volleyball Klub 

 

 
HaVK ser positivt på nye udfordringer,  

og arbejder med respekt og ansvarlighed overfor hinanden. 

 

Bestyrelsesmøde d. 2. februar 2017 

 

     Dagsorden:       

   

Fremmødte: 

 

Afbud: 

Allan, Tim, Klaus og Simon 

 

Anders 

 

Referat: Klaus  

Opfølgning 

sidste referat 

Tim printer børneattester,udfylder dem sammen med trænerne, 

indsender til politiet og får dem retur. 

 

Økonomi Tim udleverer biografbilletter til trænere. Det sidste 

gavekort går til årets superHAVK. 

Efterlevering af trøjer: Klaus kontakter dem der mangler 

ifølge listen. 

Sponsorater: Allan har søgt sponsormidler via tipsmidler 

Allan er ved at afstemme regnskabet, men overskud på 2-5000 

kr. 

 

 

Generalforsamlin

g 

Onsdag d 15. marts kl 19-ca 20:30 i hallen. Træning før og 

efter. Allan beder pedel om adgang til balkon. 

Anders gør indkaldelse klar (husk præcisering af info til 

teen og deres forældre). Deadline 4 uger, dvs 15/2 på 

Facebook og hjemmeside, incl vedtægter, ansvar Tim. 

Anders og Tim er ikke på valg. Allan og Klaus genopstiller, 

Simon genopstiller ikke. Tænk videre over emner. 

Alle bidrager til beretning, dels generel karakter, men 

derudover Simon: teen og kids. Internet har vi forbedret 

kampreferater og trafikken er steget. Medlemsfremgang 2014: 

46, 2015: 56, 2016: 72. 

 

IT & Sociale 

Medier 

Allan skriver til holdledere at de har ansvar for at en fra 

holdet sender kampreferat og gerne billede/video til Tim. 

Der var forslag om facebook grupper til de enkelte hold, men 

fra klubbens side laver vi ikke flere sider og så må holdene 

selv aftale hvordan de informerer hinanden internt på holdet 

 

 

Gennemgang af 

indkomne mails 

Medlemsindberetning er på plads, tak Allan 

Lokalefordelingsmøde i uge 6, tirsdag d. 7. februar 2017 kl. 

i 



 

 

1830. Haderslev idrætscenter. Anders og Allan deltager,  

Tønder Cup Status?: Vi blev ikke tilmeldt før alle pladser var taget. 

Tim skriver det på Facebook og hjemmeside 
 

Trænerkursus 

 

Fortsætte indsats for at køre ”Lets volley” 

Simon og Martin laver trænerkursus 25/2. Simon laver opslag 

på facebook (og Tim havk.dk) og Allan kontakter holdledere. 

 

Beach 2017 Opstart i 2017. Skubbes til næste møde, men ca. maj  

Skolevolley 

stævne 

Dato fra 2016 var perfekt så den arbejder Klaus på medio 

september igen. Klaus kan formentlig kun stå for det 1 dag, 

og det betyder 4.-5. kl er første prioritet, afventer om vi 

har ressourcer til 2 dage så 2.-3. kl også får chancen 

 

Evt. Stævne i Sønderborg før jul var rigtig godt Muligvis stævne 

igen 26/2. Simon informerer om det hvis det bliver. 

 

Ide til juleafslutning. Volley i mørke med UV lys. Allan har 

adgang til UV lamper, men kræver totalt mørke. Klaus har 

bolden. 

 

Der spilles i perioder volley hos UC syd om fredagen. Tim 

omtaler HAVK på deres side. Til sæsonstart obs på at tilbyde 

træner bistand et par gange for at gøre opmærksom på HAVK. 

 

Gymnastik holder hvert år ”Bowlingmøde” for alle 

frivillige. Forslag om HAVK inviterer trænere/bestyrelse på 

bøf og bowling. Overvejede med partner men bliver dyrt. 

 

 

Næste møde Næste møde torsdag d 2. marts kl 20 hos Allan  

   

 


