
 

 

INFO-BREV MARTS 2016 
 

Sæsonen lakker så småt mod enden, og vi håber, at alle har haft en god sæson med mange gode 

oplevelser både på og uden for banen.   

 
 

GENERALFORSAMLING 
 

FREDAG D. 29. APRIL kl. 18 
 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 
Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 
Støt op og vær med til at bestemme klubbens fremtid! 
 
Efter Generalforsamlingen vil der være AFSLUTNINGSFEST (starter ca. kl. 20) 
Spisning er gratis ved deltagelse i generalforsamlingen! 
 
Yderligere info på opslaget i hallen og på hjemmesiden 
 
Kom og vær med til at styrke det sociale liv i klubben 

 

 
Kontingent 

Husk at få betalt kontingent - der er stadig en del der mangler at betale. Har man ikke modtaget e-

mail med anmodning om betaling, bedes man kontakte Annemette (kasserer) for kontonr. til 

indbetaling. 

 

Aflyst træning 

Hallen er optaget og træning er derfor aflyst: 

Torsdag d. 17. marts 

Torsdag d. 21. april 

 

Til gengæld har vi hallen/ er der mulighed for træning tirsdag d. 22. marts (tirsdag før påske). 

 

 

 



Skive Festival 

Vi forventer, at der som tidligere år, også i år bliver mulighed for at hjælpe med hegnsopsætning 

til Skive Festival. Yderligere information følger. 

Bak op – dette er et vigtigt grundlag for klubbens økonomi!   

 

 

Beachvolley 

Som de tidligere år vil der til foråret og sommeren igen være mulighed for at spille Beachvolley på 

klubbens baner ved Spar Nord Arena. 

 

 

Intersport Skive inviterer til klubuge i uge 12. 

20 % på alt der ikke er nedsat i forvejen (undtagen elektronik & løbehjul). 

Klubuge-sedler kan fås ved Brian 

 

Næste sæson 

På trods af at indeværende sæson endnu ikke er ovre, er vi så småt begyndt at se frem mod den 

kommende. Dette bliver en sæson, hvor der er behov for at alle giver en hånd med! 

Går du rundt med en træner i maven og kunne tænke dig at hjælpe til omkring et af klubbens hold 

– så tag fat Brian eller en af de nuværende trænere til en uforpligtende snak om, hvad 

trænerarbejdet består af. 

Vi vil også meget gerne have nye kandidater til Bestyrelsen – vil du være med til at præge 

klubbens udvikling, markedsføre klubben overfor potentielle nye medlemmer eller bare gerne vil 

høre lidt om arbejdet, er du meget velkommen til at tage fat i en af bestyrelsesmedlemmerne. 

 

 

Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke for sæsonen. Det aftales på de enkelte hold, hvor lang 

tid man fortsætter træningen!  

Vi håber at se alle samt mange nye til den kommende sæson   

 

 

 

 

Yderligere info:                   www.skivevolley.dk 

 

 

 

 

 



Husk stadig…: 

- Når vi forlader hallen, skal alle bolde i boldkassen og alle døre være aflåst, både til 
redskabsrum, omklædningsrum og caféområdet samt yderdøre.  

- I caféområdet skal stolene være stablet op og køleskabet være låst. 
- I det hele taget skal tingene efterlades som de var, da vi kom! 
 

 

Støt vore sponsorer – f.eks. kan du tjene 500 kr. til klubben ved at tage eller henvise andre til et 

uforpligtende møde med Spar Nord.  

  

 

BESTYRELSEN 

    

 

  

http://www.sallingbank.dk/
http://www.hancock.dk/
http://www.intersport.dk/
http://www.potten.dk/

