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Bestyrelsesmøde mandag d. 15/08/2016 
 
Deltagere: Brian, Simon, Annemette, Signe og Kirstine 
 

1. Samarbejde og arbejdsform i Bestyrelsen og inddragelse af suppleanter: 
Svar på mails skal gøres til alle ”Svar alle”. 
Folk skal byde ind på uddeling af opgaver. 
Simon træder af og Signe overtager hans plads, som fuldgyldigt bestyrelsesmedlem. 

 
2. Sæsonstart: 

Sæsonstart tirsdag d. 9 var en succes med flot fremmøde. 
Der mangler en træner til yngste dameungdom hold om tirsdagen. 
Der skal tages kontakt til eventuelle trænere, forældre som trænere tages op på -
forældremødet torsdag d. 22/09. 
Kidvolley er rykket til torsdag i stedet for tirsdag. 
Kirstine spørger ungdomsspillere om at blive kidsvolleytrænere + andre. 
 
Lønning af kidsvolleytrænere: 
Pr. træning: 100 kr. for 1,5 timer. 
Pr stævne: 300 kr. for hele stævnet. 
+En trænertrøje med tryk. 
Kontingent betaler træneren selv. 

 
3. Conventus: 

Annemette tager fat i en fra Skive-am vedr. Kursus i brug af conventus. 
Kontingent betales via conventus allerede i slut august start september. 
Tydelig knap på hjemmesiden til indbetaling af kontingent. 
Ungdomshold: 
HU-18 
DU-18 
U-16 
Annemette laver en seddel til kids angående tilmelding af conventus og, at der er- 
forældremøde torsdag d. 22/09 (skal printes ud). 
Annemette undersøger indbetaling af cups via conventus. 
Kontingent kan maksimalt deles til halvdelen, ellers er kontingentet uændret. 

4. Pr-udvalg: 
Promovering til Skiveløbet, Brian kontaker. 
Evt. Punkt til kulturnat. 
Dameholdet er tilmeldt Danmarksserien, interesserede er eventuelt ungdom. 
Herreholdet afmeldes Danmarksserien og meldes i stedet for til Jyllandsserien. 
Der hænges opslag op på højskolen, seminariet, evt. Kasernen. 
Opslag på forældreintra, Kirstine tager Aakjærskolen, Skivehus, Resen, Ådalskolen,- 
Friskolen, Brårup og Højslev. 
Signe tager ungdomsuddannelserne, hvor hun hænger plakater op. 
Plakaten laves om, med mere blikfang, det sørger Kirstine for. 
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T-shirts uddeles efter kontingentindbetaling, træneren for hvert hold uddeler trøjerne- 
til spillerne efter individuel indbetaling. 
Kirstine opdaterer hjemmesiden jævnligt med billeder, datoer osv 

5. Klubbens målsætning/ hvad vil vi med klubben?: 
Tages op på næste møde, indtil næste møde tænker deltagerene over målsætninger til 
klubben. 

 
6. Udvalg / uddelegering af opgaver: 

Forældremødet torsdag d. 22/09, der skal gerne findes en holdleder til det enkelte 
hold. Holdlederen skal komme med tiltag til bestyrelsen, kontakte folkebladet osv. Til 
forældremødet gives der klare instruktioner til hvor og hvornår der behøves hjælp fra 
forældrene.  

 
7. Sociale arrangementer: 

Opstart, julearrangement og afslutning. 
Ikast cup, elite træf og DARE for you. 
Klubben betaler holdgebyret på 700kr. og halvdelen af deltagerkortet, spillerne tager 
selv op på holdet om det skal være deltagerkort A eller B. 

 
8. Spisning Rosenhøj: 

Invitationer: 
Brian 
Simon 
Annemette 
Signe 
Kirstine 
Karsten 
Mogens 
Camilla 
Lars Aarø 
Per Madsen 
Dato: Fredag d. 09/09 kl. 19.00 

 
9. Evt. : 

Boldene undersøges og sorteres. 
 
 

Næste møde er mandag d. 19/09 kl. 17.00 i caféen 
Referat skrevet af Kirstine 

 

 

 


