
 

 

Haderslev Volleyball Klub 

 
 

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

 

Bestyrelsesmøde mandag den 29. juni 2020, kl 19:00 hos Tim 
Referat: 

Fremmødte: 
Afbud: 

Nele, Tim, Poli, Niklas, Signe, Jimmy 
 

Konstituering Formand: Jimmy 

Kassér: Poli 
Webmaster: Tim 

Sekretær: Signe 

Os andre: menig medlem 

Opfølgning 
sidste referat 

GF (blev afholdt – se separat punkt) 
Sæson 20/21 (Conventus, hold, fordeling, Trænere) 

Kids: Nele fra kl. 16.30-18 (Nele) 

Begynder: 18-20 (Klaus) 
Erfarne: 20-22? (Allan?) 

Danmarksserie damer 18-20 (Jimmy spørger Carsten og 
Rasmus) 

Danmarksserie herre 20-22 (LarsErik) 
Teens 18-20 (Winnie) 

 
Sæsonopstart: d. 12 aug. 

Flyers til sfo, uc syd og skoler skal laves. 
Evt holde et lille møde med dem fra GF der har sagt ja til 

udvalg med sociale medier. 
Beachflag, roll ups.  

 
Tim og Niklas kigger på plakater, roll ups, beachflag, flyers og 

evt. facebook kampagne. 

Nele laver spil med SFO i Haderslev. 
 

Evt. konkurrence omkring billede med fleste likes. 
- Præmie: evt. klubtrøje 

 
Tim forsøger at kontakte Filippa, Jonas Esmarch omkring de 

sociale medier, og laver facebook opslag. 
 

U day: Nele kontakter eventkoordinator for at få en bod 
 Får Markus med til det. 8.okt. 2020 

 
Ramasjangvolleyball, (familievolley) Nele overvejer, Signe vil 

gerne hjælpe 
Jimmy laver afstemning på FB omkring volleyweek 

 

 



 

 

Trænermøde 

Der er snakket omkring træningstider, og trænere. 

 

Økonomi Budget 2020 – opfølgning inputs fra GF 
Status 

Der er stadig penge i kassen, og bolde er betalt. 
Måske skal man overveje hvad man skal med de gamle. 

Gummiskiver vil Nele gerne have til kids. Det må hun gerne 

få. Hun bestiller. Eller kontakt Jimmy eller Poli. Hun får også 
net. 

 

General 

forsamling 

Gaver vundet under GF (Allan, Jimmy, Winnie) 

       Jimmy sørger det. 
Udvalg (Unge, Sociale Medier, Kursuskoordinator, ???) 

 Tim kontakter de unge 
 Jimmy kontakter Allan med ja tak til kursuskoordinater post 

 
Kiosk ansvarlig 

Festudvalg 
Skal lægges op til når sæson er startet op. 

Årshjul: Nele fremlægge hele dagen på opstartsdagen 
- Dgi, volleyball Danmark. Kontakt Nele hvis man har 

relevante ting. Træner kurser, hvis man ønsker 

  

  

Diverse Bestyrelsen skal mødes og sammen ordne net og markere net 
og stænger: 

Tim kigger hjemmesiden igennem. 

 

  

Næste møde 17.8.20 kl 19 hos Poli Fasanvej 4. Hurra Poli har fødselsdag 

 
Årshjul: 

  



 

 

Dato Begivenhed/Aktivitet Noter Aktion af 

AUGUST 

Medio Indhentning af Børneattester på 

(hjælpe-)trænere 

Børneattester gælder 2 år. 

Indhentning for nye trænere og 

udløbet Børneattester. 

 

Ultimo Tilmelding til Danmarksserie   

    

SEPTEMBER 

 Tilmelding af hold til DGI Stævner meldes ud primo Sep  

 Tilmelding til Kidsstævner Stævner meldes ud ultimo Aug, 

medio Sep. 

 

 Volley Week Landsdækkende arrangement af 

Volleyball Danmark 

 

 Kommunen kontaktes vedr tilskud til 

unge via Haderslevordningen 

Frist 1. oktober Formand 

eller 

kasserer 

OKTOBER 

Primo Nedpakning af beach baner Afhængig af vejr  

    

NOVEMBER 

 Ansøgning om lokalefordeling Frist 1.januar Formand 

eller 

kasserer 

 Ansøgning om tilskud til 

trænere/ledere/dommerkursus 

 Formand 

eller 

kasserer 

DECEMBER 

    

    

JANUAR 

    

    

FEBRUAR 

Ultimo Halfordeling   

    

MARTS 

    

    

APRIL 

 Åbne beach baner Når vejret tillader  

 Planlægning af Volley Week Arrangement der afholdes i 

september 

 

    

MAJ 

    

    

JUNI 

    

    

JULI 

    



 

 

    

 
 


