
 Skive forenede volleyballklubber  
 

Referat af bestyrelsesmødet d. 10/10/2016 
 
Deltagere: Brian, Mogens, Annemette og Kirstine 

 
1. Conventus: 

 Annemette tager fat i Conventus om tilbagemelding, og snakker med dem om 
mobile Pay. Derudover opretter hun de personer der ikke skal betale 
kontingent inde i conventus. 

 Hun har også sørget for et møde med Finn fra SAM mandag d. 24/10 klokken 
17:00.  

 Der sørges for en ”belønning” til Finn fx vin eller øl fra Hancock. Derudover 
høres han til om han skal have andet for kurset. 

 Brian og Mogens spørger Sune og Karsten om deltagelse til mødet. 

 
2. Opgaver: 

 Efter stævner er der en repræsentant der tager fat i en journalist fra folkebladet 
for at få omtale. 

 Mogens spørger Lars og Iver til aftale med skolen vedrørende udstyr i hallen. 
 Lars Jeppesen høres til vedligeholdelse af net udstyr. 
 Brian kontakter Hjerm-cup om tilmelding. 

 
3. Sæsonstart: 

 Der har været god tilslutning til ungdom og kids. 
 Danmarksserie damer har trukket sig, Salling bank skal kontaktes vedr. 

Sponsoraftalen. Det sørger Brian for. 
 Brian og Annemette kontakter trænere om hvad de skal have i honorar. 
 Brian kontakter A-sport om markeringsmåtter. 

 
4. Pr-udvalg: 

 Mogens snakker med Per om at invitere idrætslærere ind til kids volley. 
 Snak med Holger om koordinering af det hele. 
 Evt. aftale med SFO’er om ”udflugt” til kids volley. 
 Tag ud til skolestævner og del foldere ud. 
 Hjemmesiden skal opdateres, Kirstine sørger for ungdom, Annemette, Brian og 

Mogens skriver for senior. 
 DGI-kursus: https://www.youtube.com/watch?v=GZBIWUlwBgA 

 
5. Juleafslutning: 

 Glögg erstattes af kakao. 
 Annemette kontakter Linda og Janni om hjælp til æbleskiver og kakao. 
 Derudover vil Annemette gerne hjælpe. 
 Find gerne nogle lækre gaver til bingo. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GZBIWUlwBgA
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6. Infobrev: 
 Annemette tager fat i conventus. 

 
7. Klubbens målsætning/Hvad vil vi med klubben?: 

 Tages op på næste bestyrelsesmøde. 

 
8. Evt.: 

 Hjælp til kommune julefrokost, oprydning d. 2/12 
 Træning i efterårsferien 

 

Næste møde mandag d. 07/11/2016 
Skrevet af Kirstine 


