
 

 

 

Haderslev Volleyball Klub 

 

 

HaVK ser positivt på nye udfordringer,  

og arbejder med respekt og ansvarlighed overfor hinanden. 

 

Bestyrelsesmøde d. 26. Marts 2017 

Kl 16, Aarøsundvej 55C 

 

     Dagsorden:       

   

Fremmødte: 

 

Afbud: 

Allan, Tim, Klaus 

 

Anders, Simon 

 

Referat: Klaus  

Økonomi Gennemgang af revideret regnskab. Overskud 7.023,69. Indkøb af 

bolde for 5300,- skulle have været betalt derfra, men regning kom 

først efter afslutning. Ingen kiosksalg, men større indtægt på 

kontingent end forventet, hvilket så har medført tilsvarende flere 

stævne omkostninger. Samlet har vi en egenkapital på 39081,24 

Lægge nyt Budget: Ovennævnte bolde samt trøjer hæver 

materiale konto. Derudover sat af til træner kursus. Ellers ca som 

i år. Foreslår uændrede kontingenter: 700 kr. DGI/motion, 500 kr. 

ungdom under 18 år, træner og bestyrelse 250 kr. Division og 

serie spillere 1000 kr. Passive 50 kr. 

 

 

Generalforsamlin

g 

Klapstole står i redskabsrum. De rulles ind så folk selv tager en 

stol. Regnskab, budget og dagsorden på papir da ingen projektor. 

Drikkevarer køber Tim samt lidt sødt til. 

Bestyrelsens beretning samler Anders med input fra resten af 

bestyrelsen. 

Gert er ordstyrer, Klaus referent. 

 

IT & Sociale 

Medier 

  



 

 

Gennemgang af 

indkomne mails 

Lokale fordeling. Næste år onsdag kl. 17-22:30. Se fordeling i 

tabel nedenfor. 

Kommunen beder os om at reservere onsdag den 24. maj 2017 

(dagen før Kristi Himmelfartsdag), hvor de holder TALENT- OG 

FRIVILLIGHEDS AWARD 2017 for alle talenter og frivillige i 

foreningslivet inden for kultur, fritid og idræt. 

Volleyball Danmark vil holde træner kursus i Haderslev lørdag d 

16. september. Allan hjælper med lokaler og tilbagemelding. 

 

Sæson afslutning Følger vejret, men når vi er rykket ud bliver vi ude. Formentlig 

først i maj. 

 

PR:   

Beach 2017 Onsdag kl 17-18 for kids/teen, 18- ca. 20 senior. Ved 

pladsmangel udvides med mandag. Facebook gruppen ”Haderslev 

Beach Volleyball” bruges som bindeled for senior, Klaus aftaler 

med kids trænere hvilken side der bruges til kids. 

Klaus laver opslag til beachbanen. 

 

Evt. Næste møde planlægges efter generalforsamling  

Efter generalforsamling skal kontaktoplysninger hos Volleyball 

Danmark rettes. 

 

   

 

Tider 2017/18 Bane 1 Bane 2 Bane 3 

17:00-18:15 Kids Kids Kids 

18:15-20:00 Teen Teen / Mix C Mix C 

20:00-22:00 Mix A Mix B Mix B 

 


