
 

 

Haderslev Volleyball Klub 

 

 
HaVK ser positivt på nye udfordringer,  

og arbejder med respekt og ansvarlighed overfor hinanden. 

 

Bestyrelsesmøde tirsdag d 23. oktober 2018, kl 19:30 hos Allan 

Referat: 

Fremmødte: 

Afbud: 

Tim, Allan, Jimmy, Klaus, Kevin  

Opfølgning sidste 

referat 

  

Generalforsamling Afholdes 6. marts 2019 kl 19 i Favrdalhallen. Indkaldes i januar. 

Tim genopstiller. Allan og Klaus stiller ikke op. 

Forslag om at unge spillere inviteres som gæstemedlemmer i bestyrelsen. 

Overveje beachvolley kontingent, så vi er klar til at opkræve. 

Forslag om forenkling af kontingent formulering, så ens pris for unge og 

studerende, fx 500 kr, i stedet for det med ½ pris. Skal også tages højde for 

betydning af stor Danmarksserie afdeling / division. 

 

Økonomi Underskud pt 11500,- kr, en stor del pga omkostning til Danmarksserie 

hold. Er begyndt at modtage kontingent. 

Danmarksserie Damer mangler spillertøj. Vi har 4 sæt fra sidste år, som 

skal suppleres op. Jimmy samler de 4 sæt, og får overblik over hvad der 

skal bestilles. 

Jimmy undersøger mulighed for at tilbyde medlemmer at købe klubtøj via 

sportsmate. Kræver vi bliver hurtigt klar, så det kan købes inden jul. 

Forslag om at sponsorat kombinerer gavekort til fx trænere, gives for 

reklame på tøj.  

Kevin snakker med Anders om hvor langt han er med sponsorater, så de 

kan supplere hinanden. 

 

Beachvolley 

ansvarlig 

Vi kan godt bruge flere baner, og der kunne være flere opgaver henover 

sæsonen. Kommunen har et projekt på havnen, hvor de gerne vil tænke 

beachvolleybaner ind. Winnie har undersøgt det første, og vil gerne 

fortsætte, hvis bestyrelsen er enige. Bestyrelsen er meget begejstrede og 

vælger Winnie som beachvolley ansvarlig. 

 

Conventus Holdorganisering er uforståelig for nye, men vi ved ikke helt hvordan det 

nemmere kan formuleres. Tænker videre over mulighederne. Kunne være 

man ved sæsonstart bare skal melde sig ind i klubben og vi så derefter 

fordeler dem. 

Her og nu ændres så Mix A/B ændres til ”Åben Herre”, ”Mix B”. 

Holdleder har overblik over kampe, og samler spillere. Låner ved behov fra 

andre hold. Vælges 24/10 for mix holdene. Vi må prøve os frem med om 

holdleder skal bruge Conventus, eller have udleveret liste. 

 

Fest / festudvalg Pt ingen til at arrangere det. Sidste forsøg 24/10  

Skolevolley Der er kommet et par hjælpere, så det er ok. Et par flere er velkomne.  

Der deltager 329 elever (4.-5. kl) d 8/11 og 264 elever (2.-3. kl) d 15/11. 

Martin arbejder på opgaver som eleverne kan arbejde med i pauserne. 

 

Dommer tilsætning Jimmy sikrer der tilsættes dommere. Urutinerede dommere opfordres til at  



 

 

dømme mix kampe for at få træning.  

Onsdags info Vælge holdledere. Info at Conventus mail kan ende i spam. Nogen til 

festudvalg, eller skal det droppes.  
 

Evt. Forslag om bestyrelsesweekend, hvor de lidt tungere emner kan diskuteres, 

fx evaluering af sæson, hvordan får vi fuldt udbytte af Conventus. 
 

Næste møde Tirsdag d 8. januar 2019, kl 19:30 hos Jimmy eller Klaus  

   

 

Haltider: 

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 

 

Årshjul: 

Halfordeling februar/marts 

Børneattester indhentes august 

Holdtilmelding: Danmarksserie midt august. DGI midt september. 

Kommunen skal have besked vedr Haderslev ordningen om tilskud unge, vistnok 31/1 

Booke kidsstævner. Stævner meldes ud sidst i august/starten af september. 

Volleyweek i uge 39.Skal planlægges før sommerferien. 

Generalforsamling: Afholdes 1. kvartal, dato meldes ud januar, endelig dagsorden 

2 uger før. 

 


