
Haderslev Volleyball Klub 
 
 

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

 
Bestyrelsesmøde mandag den 13.10.22, kl. 19:30 hos Jimmy 

 
Referat: 

Fremmødte: 
Afbud: 

Jimmy, Niels, Tim 
Poli 

Opfølgning sidste 
referat 

Generalforsamling og andre småting 

Økonomi Status: Sund økonomi, 77.000 stående på konto. 
 
Vi skal have brugt nogle penge – evt. julefrokost. 
 
Budget:  
 
Forslag til hvad vi kan bruge penge på: 
To sæt trøjer til motionisterne 
Et sæt nyt tøj til danmarksserie herrer 
Volleyskole for teens 
Julefrokost med lidt egenbetaling 

Konstituering Konstituering 
Neles plads (suppleant): Jimmy kontakter Anne og 
hører om hun sagde ja til at melde sig ind 
 
Jimmy vælges som formand 
Tim vælges som webmaster 
Poli vælges som kasserer 
Niels vælges som bestyrelsesmedlem 
Tøj til nye trænere 

Generalforsamlinge
ns forløb 

Mangler: Budget! 
Forvirring om hvem der blev meldt ind 
Vedtægtsændringer afslået 

Sæson opstart Gratis klubmedlemmer: Vova (Ukraine) 
Trænermøde – Er afholdt, besluttet at damerne ikke 
skal have et danmarksserie hold. 
Indhentning af Børneattester – Jimmy får indhentet 
børneattester. 

Årshjul Gennemgang af begivenheder til næste møde 
Fastsæt evt ansvarlig(e) 

Næste møde Dato, tid og sted:  
 
 
 
Årshjul: 



Dato Begivenhed/Aktivitet Noter Aktion af 
AUGUST 

Primo Opdatering af hjemmesiden med 
træningstider, bestyrelse, tilmelding 
mv. 

 Webmaster 

Medio Indhentning af Børneattester på 
(hjælpe-)trænere 

Børneattester gælder 2 år. 
Indhentning for nye trænere 
og udløbet Børneattester. 
(ulige år) 

 

Ultimo Tilmelding til Danmarksserie   
 Detailbooking i Conventus Frist 1. september  

SEPTEMBER 
Primo Tilmelding af hold til DGI 

Sønderjylland 
Stævner meldes ud primo Sep Best.medlem 

og evt 
holdleder. 

Primo 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 

Primo DGI Sønderjylland ombrydningmøde  Best.medlem 
og evt. 
holdleder 

JANUAR 
Primo Årsregnskab samt godkendelse. Godkendelse fra klubbens 

revisorer. §14 Senest 28 feb.! 
Kasserer 

Medio Indkaldelse til Generalforsamling §9 4 uger før afholdelse Formand 
FEBRUAR 

Ultimo Halfordeling Kommunen udmelder 
fordeling af haltider for næste 
sæson. 

 

MARTS 
    

APRIL 
 Åbne beach baner Når vejret tillader  
 Planlægning af Volley Week Arrangement der afholdes i 

september 
 

MAJ 
Primo Trænermøde ift næste sæson Fastsæt trænerstaben for 

næste sæson. 
 

JUNI 
    

JULI 
Primo Opdatering af hold i Conventus Oprette hold, tilmelding for  



næste sæson 
    

 


