
Referat generalforsamling 2022 i HaVK 

Bestyrelsen indkalder hermed til årets generalforsamling: 

Onsdag d 23/3 2022, kl 18:00 i kantinen ved Favrdalhallen. 

I år vil vi kombinere generalforsamlingen med lidt quiz, samt valg af årets Super 

HaVK og slutte af med hyggevolley efter generalforsamlingen 

 

Dagsorden for Generalforsamlingen 
• Valg af dirigent 

Gert udvælges som dirigent. Dirigenten starter med at konstatere, at generalforsamlingen er lovlig 

indvarslet. 

Der er fremmødt i alt 26 medlemmer, som alle er stemmeberettiget. 

 

• Aflæggelse af bestyrelsens beretning  

I formandens fravær tager Nele bestyrelsens beretning. 

Nogle af hovedpunkterne er: 

- Træning for kids måtte desværre aflyses i indeværende sæson pga. for lille tilslutning. 

- Teen træning er gået godt med stor tilslutning omkring 25 medlemmer, som har haft god aktivitet 

med kampe, stævner og træning. 

- På erfarne-holdene har der været lidt udfordringer med at finde nok spillere til kampe, så der har 

de været nødt til at låne nogle spillere fra fx begyndere og danmarksserieholdene. 

- Danmarksserie damer: Mange hold i gruppen, derfor opdeling regionalt. Holdet har i gruppespillet 

spillet 8 kampe, vundet 3 og tabt 5. De spiller placeringsspil om 5-9 plads. 

- Danmarksserie herrer: Knap så mange hold tilmeldt i gruppen. Holdet har spillet 12 kampe, vundet 

5 og tabt 7. De spiller placeringsspil om 5-7 pladsen. 

- Det går generelt godt med medlemstilslutningen i klubben. Der har været frafald på kids siden, men 

flere er kommet til af nybegyndere og teens. Klubben tæller i alt ca. 68 spillere og 6 trænere. 

- Klubben er dog stadig på udkig efter nye spillere og mere frivillighed blandt medlemmerne. 

- Klubben mangler også trænere. Interesserede kan komme på et trænerkursus, hvor kommunen 

refundere en stor andel af udgiften til disse. 

- Træning af gymnasieelever. I den forbindelse har der været søgt en pulje, som gav tilskud til nogle 

bolde. 

- Investeringsforslag fra sidste GF - nye indendørs bolde og nye net er indkøbt og fået tilskud til 

gennem puljer. 

- Gaver til teens – knæbeskyttere 

- Julefrokost 2021 blev aflyst, der satses i stedet på at holde en afslutningsfest for seniorer. 

- Udfordringer med corona, klubstørrelsen gør, at vi ikke kan få flere haltider og mangel på frivillige. 

 

• Forelæggelse af revideret regnskab  

Poli forelægger regnskabet: 



God økonomi.  

Der har været indkøbt bolde, men den udgift har vi fået dækket af kommunalt tilskud. Samlet set et 

overskud på ca. 3.000 kr. 

Godkendt regnskab. 

Der bliver spurgt ind til budget for 2022, som endnu ikke er fastlagt, men forventer nogenlunde samme 

budget som 2021. 

 

• Behandling af indkomne forslag  

Der er ikke indkommet nogle forslag fra medlemmerne. 

 

• Pause med ”Den store HAVK quiz 2022” 

Vinderen af quizzen blev Rasmus Havelund, som kontakter bestyrelsen med tøjstørrelse for spillersæt. 

 

• Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent  

Budget: 

Der påpeges, at vi bør have et budgetforslag, som ikke er udarbejdet. Det skal der være jf. vores 

vedtægter. 

Forslag til indkøb: 

- Forslag på indkøb af dommertårn til Rådhushallen, som kan bruges til at spille kampe i weekenden. 

Anders vil gerne tage sig af det. Vi kan foreslå kommunen at dække den udgift. 

- Der har været snak om indkøb af træningsstole fx til smash. Der er tvivl om Jimmy har bestilt. 

Kontingent: 

Der foreslås uændret kontingent, som bliver enstemmigt vedtaget. 

Øvrige forslag til kontingent: 

Der foreslås at kontingent for trænere skal være gratis for måske at tiltrække flere trænere. Det kan dog 

give en udfordring ift. tildeling af haltider, hvis trænere ikke tæller med i ”statistikken”. 

Der foreslås kontingent for beachvolleyball for at tiltrække flere medlemmer til klubben. Der foreslås, at 

det giver bedst mening at have et kontingent, hvis der er decideret træner på, og ikke blot ”hyggespil”. Et 

andet forslag er, at dem der betaler indendørs kontingent, spiller gratis beachvolley. 

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer 

• Valg af:  

o Bestyrelsesmedlemmer, 2 er på valg. Niklas Hartmann stopper og ønsker ikke genvalg. 

Jimmy Kjelsgaard stiller op til genvalg. – Niels Andersen stemmes ind i bestyrelsen og Jimmy 

modtager genvalg. 

o Suppleanter (1 hvert år) – pt Mette Vels Hangel – Mette modtager genvalg 



o Revisorer (2 hvert år) - pt Gert Jøhnk og Uffe Büchert – Gert og Uffe modtager genvalg. 

o Revisorsuppleanter (1 hvert år) - Allan Rechnagel – Allan modtager genvalg. 

• Eventuelt 

Der spørges ind til om de gamle bolde ville sælges. Som det er lige nu, bruges alle boldene både i favrdal og 

rådhusets hal. 

Beachvolley gruppe på MinForening app – Nele ser på dette ift. koordinering. 

Forslag om spillersæt. 

o Afstemning om vedtægtsændringer 

Skulle være blevet ført ind under punktet med indkomne forslag. Der stemmes dog om forslaget. Forslaget 

stemmes ned med (der skal være et flertal på 2/3 af generalforsamlingen): 

For: 17 

Imod: 9 

o Afstemning om Super HavK 2021 

Der foreslås Allan  

Der foreslås Lars Erik 

Der foreslås Niels 

Der foreslås Anders 

Der foreslås Nele 

Der foreslås den dynamiske duo Jimmy og Winnie 

Anders og Allan udnævnes til årets Superhavk og modtager hver et spillersæt. Anders og Allan melder ind til 

bestyrelsen med tøjstørrelser. 

o Klubbens gaver til Trænerne 

Alle trænere undtagen Winnie modtager deres gavekurv og takkes for deres store arbejde i klubben. 

Tim sørger for, at Winnie får sin gavekurv. 

• Hyggevolley – vi spiller noget fælles blandet volleyball til vi ikke gider mere eller hallen lukker. 

Skulle man være interesseret bestyrelsesarbejde kan det kort berettes, at vi i bestyrelsen mødes 4-5 gange 

om året (normalt august, november, januar og maj), og at møderne vare ca. 2 timer. Der er meget lidt 

”hjemmearbejde” og består mest i lidt kommunikation imellem bestyrelsesmedlemmerne. Vi ønsker gerne 

en bred repræsentation fra klubbens medlemmer - så tidligere bestyrelsesarbejde eller meget volleyball 

erfaring er IKKE en hindring for at blive valgt. Du får indflydelse i klubben og lære at kende klubben fra en 

anden vinkel. Alle er velkomne til at stille op, såfremt det har en interesse. 

Vi glæder os til at se jer, og er vært ved lidt kaffe, te og kage. Alle medlemmer samt forældre til 

ungdomsspillere, er velkomne. 

Vi håber, at se rigtig mange. 

Vel mødt, Bestyrelsen. 


