
 

 

Haderslev Volleyball Klub 

 

 
HaVK ser positivt på nye udfordringer,  

og arbejder med respekt og ansvarlighed overfor hinanden. 

 

Bestyrelsesmøde mandag d 26.juni 2018, kl 19:30 hos Allan 

Dagsorden: 

Fremmødte: 

Afbud: 

Tim, Allan, Jimmy, Klaus 

Kevin 
 

Opfølgning sidste 

referat 

  

Håndtering 

persondata 

Jimmy har fundet materiale hos DGI der beskriver ansvar og opgaver som 

klub. Jimmy og Tim finder en løsning der kan fungere og melder ud. 
 

Økonomi Det ser ud til at prisen for mobilepay kun er 0,75 kr/transaktion. Allan 

tjekker op og tilmelder os hvis der ikke er flere omkostninger. 

Kassebeholdning ca 35.000,- men ikke de store aktiviteter denne årstid. 

Jimmy undersøger fondsmidler til boldkanon. Stænger og net kunne 

forbedres men kræver valg af ønsket løsning. 

 

 

Opfølgning 

trænermøde 

I skemaet nederst er overblik over tider og trænere. I parentes står 

potentielle hjælpetrænere. Træner kontakter egne hjælpetrænere, og 

koordinerer hvor og hvordan de deltager, evt i par så de ikke kommer alene 

den ene gang, og 4 næste gang. 

Ideer fra trænermødet: 

Gemme træningsplaner fra sæsonen, så den året efter kan bruges af evt ny 

træner (Allan spørger Martin om han kan starte det op). 

Kommunikation blev drøftet, men tænker Conventus løser det. 

Vi skal være obs på trænerkursus ved sæsonstart, evt opfordre forbundet. 

Drøftelse af hvordan fredagen kan bruges til at invitere naboklubber til 

kamp, special træning med gæstetræner, familieaftener. 

 

Afklaring 

Conventus 

Målet er at have det klar til sæsonstart, og så er det op til medlemmerne 

selv at melde sig ind. Allan undersøger hvor nem kontingentdelen, og 

vurderer om det er så brugervenligt at vi vil betale for det. 

Vedtaget at vi beder alle om at melde sig ind hurtigst muligt for at få 

kontakt oplysninger når vi skal informere, hvis de så stopper inden for 

prøvetiden (3 uger) så slipper de for at betale. 

Klaus opretter hold i Conventus. 

 

Kommunikation i 

HAVK 

Afventer Conventus.  

Sæsonstart Sæsonstart 15. august. Jimmy forbereder pedellen Brian på hvornår vi 

starter samt spørger til reservation af weekender til DK serie kampe. 

Tim lægger på Facebook i starten af august, og booster et par gange. En på 

kids og en på senior/uddannelsessteder. Tim laver plakater, evt via 

laserprint eller lignende.  

Simon har luftet ideen om Danmarksserie herre. Det vil kræve at de finder 

en holdleder der står for dommer tilsætning, at nogle deltagere har vilje til 

at tage dommerkort, at den specifikke DK serie herre træning ligger fredag 

16-18. Allan snakker med Simon om gejsten er til det, eller om DGI’s 

bedste herrerække er mere realistisk. 

 



 

 

Trænerkurser  Prioriterer kidstrænere og A + B dommere.  

Evt. Tim overtager administrator for bestyrelsens facebook gruppe fra Anders, 

og rydder op i medlemmer (og stavemåde navn). 
 

Næste møde Tirsdag d 28. august kl 19:30 hos Jimmy  

   

 

Haltider med forbehold, vi retter evt fejl på mødet: 

Tider 2018/2019 Bane 1 Bane 2 Bane 3 

16:45-18:00 Kids level 1+2 

Marie og Martin 

Kids levet 3+4+teen. Klaus og Kim 

Drenge 3.-6.kl Piger 3.-7. kl 

(Celine, Cecilie, Helene, Filippa) 

18:00-20:00 Mix C + drenge 7.+ 

Kevin, Lars, 

Allan, Anders 

Piger 8. + 

 

Simon / Winnie 

(Malthe) 

Danmarksserie 

damer. 

Simon / Winnie 

(Magnus, Markus) 

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

 

Rutineret Mix A-B 

 

Kampbane 

 


