
Skive forenede Volleyballklubber 
 

 
    Skive, den 8. november 2017.  

 
 

Bestyrelses- og Trænermøde onsdag d. 8. november 2017 kl. 17.00 
 

Sted: Cafeen, Aakjærhallen 
 
Referat. 
 
Deltagere: Mogens, Dennis, Brian 
Per og HC 

 
Trænere er velkomne til at deltage. 

 
1. Michael Carstens, Fritidsmentor deltager 

Mulighed for bl.a. kontingenttilskud 
Muligheder for udbredelse af volleyball, samarbejder etc 
Michal Carstens orienterede om diverse muligheder, bl.a. mulighed for kontingentrefusion, kurset 
Den unge træner, Foreningsmentor og Junioridrætsleder. 
Dennis udarbejder flyer til seminaret – studerende på lederuddannelse, sendes til Michael. 
Der er Skolevolley for 8. kl. på Gymnasiet 21/11. 
Desuden var der snak om muligheden for at rekruttere fra gymnasiet. 
 

2. Status på sæsonstart, hold etc. 
Brian undersøger om andre klubber med Teen hold er interesseret i at overtage stævnet i januar. 
 

3. Juleafslutning tirsdag d. 19. december 
Opslag 
Indkøb 
Tilberedning æbleskiver mm. 
Turnering 
Banko – inkl. præmier 
Kun Mogens/ Brian var tilbage. Mogens spørger om hjælp til indkøb og tilberedning. 
Brian laver opslag og spørger om præmier fra bankerne. 
VI håber Dennis vil stå for opvarmning  
 

4. PR – reklamer i Radio Skive 
Brian har kontaktet Radio Skive. Foreninger får dobbelt op på reklamer, dvs. køber man for 2000 kr 
får man reklametid for 4000 kr.  
Der blev ikke besluttet noget, men dette kan ses i sammenhæng med jubilæumsarrangement.   
 

5. Materialeansvarlig? 
 

6. Rosenhøj, dato (26. januar?) 
Det har ikke været muligt at finde en dato i efteråret, hvorfor vi fastholder d. 26/1. 
Brian kontakter Rosenhøj og udsender invitation 
 

Kl. 19. kommer Jens Peter vedr. jubilæumsarrangement 
 

7. Jubilæumsarrangement 
Forslag og next step 



Der blev nedsat et udvalg med Jens Peter, Per og Flemming Sørensen. 
Arrangement afholdes Lørdag d. 14. april, yderligere info når lokalebookinger er bekræftet. 
 
Skal vi holde noget med mere fokus på nuværende medlemmer? 
Og/ eller arrangement med mere eksternt fokus?  

 
8. Evt.  

Per foreslog at man på hjemmesiden gør det muligt at samle øvelser, videoer mv. 
 
Der afholdes Fyraftensmøde vedr. Skive Ordningen torsdag d. 7. december kl. 17.  
 
Næste møde: ikke besluttet. 
 

 
Referent 
 
Brian 

 

 


