
Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber 
fredag den 29. april 2016 kl. 18 

 
Sted: Aakjærskolens cafe 
 
Referat 
 

1. Valg af dirigent 
- Børge blev valgt som dirigent, foreslået af Brian. 

 
2. Valg af protokolfører (stemmetæller) 

- Simon blev valgt som protokolfører, foreslået af Brian. 
 
3. Bestyrelsens beretning 

- Brian: der har været en stigning af medlemmer. Specielt blandt ungdom og kids. Der 
ønskes en større stigning blandt senior medlemmer. Der er blevet gjort en række 
forskellige forsøg i løbet af året, på at øge antallet af medlemmer. I løbet af året har der 
også været stort fokus på, at uddelegere en række opgave i klubben. Hvad angår det 
sportslige, så har det været en forholdsvis svær sæson, dette skyldes diverse 
oprykninger, som har gjort, at holdende befinder sig på et sværere niveau. Vi vil gerne 
takke trænerne for deres indsats i løbet af sæsonen. Vi vil gerne opfordre 
medlemmerne til, at fortsat styrke det sociale i klubben.  

 
4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 

- Annemette: hvad angår kontingenterne, så noterer programmet, der bliver brugt til 
bogføring, at pengene er kommet ind, lige så snart der er blevet sent en opkrævning til 
medlemmerne. Derfor er det ikke alle pengene der er der. Ca. tredive tusind kr. er ikke 
med i lønomkostningerne til trænere. Disse kommer til at indgå i regnskabet for næste 
sæson. Klubben er ca. tredive tusind kr. i underskud for sæsonen, udover de penge der 
også skal betales til trænerne. Til gengæld har vi fået nogle penge af Spar Nord, som 
kan hjælpe med dette underskud. På nuværende tidspunkt mangler vi 6100 kr. fra 
medlemmer. 

- Spørgsmål: Per: har Cafedriften været med i regnskabet før. Svar: nej. Spørgsmål: Per: 
har vi realt et underskud på 70000 kr. Svar: nej det ser ikke så slemt ud.   

5. Indkomne forslag (ingen modtaget) 
-  

6. Valg af: 
Bestyrelse.  

På valg er: 
   Camilla Jehg (modtager ikke genvalg) 
        
 Suppleanter. 
  På valg er: 
   Kirstine K. Thomsen 
   Magnus Sejbjerg 
    
 Revisorer. 
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  På valg er: 
   Jens Peter Nielsen 
 
 Revisorsuppleant: 
  På valg er:   

Linda Nørholt Jensen 
 

- Hanne foreslår Kirstine som bestyrelsesmedlem (blev valgt).  
- Brian foreslår Simon Som bestyrelsesmedlem (blev valgt). 
- Kirstine foreslår Signe Mark som 1. suppleant (blev valgt).  
- Karsten Pedersen er blevet foreslået som 2. suppleant (blev valgt). 
- Jens Peter vil gerne fortsætte som Revisor (blev valgt).  
- Linda vil gerne fortsætte som revisorsuppleant (blev valgt).  

  
7. Eventuelt 

- HC: ASV’s elitehold vil gerne komme på fast plan og hjælpe med træningen.  
- Per: han synes der skal være repræsentanter fra hvert hold, som skal sørge for, at 

holdet for info osv. Disse skal eventuelt også deltage i bestyrelsesmøder. Hvad angår 
kidsholdene, så er det nok forældre, som skulle påtage sig denne rolle. 

- HC: han følger op på ovenstående og siger, at denne holdlederposition, kunne være en 
som gik på skift. 

- HC: han synes vi skal synliggøre os mere. Fx med holdtrøjer 
- Hanne: synes der skal spørges på klubbens hjemmeside, hvem der kunne tænke sig at 

være med i PR udvalget. 
- Janne: komme med en lang række spørgsmål på hjemmesiden. 
- Hanne: et eventuelt åbent hus flere gange om året. 
- Hanne: man kunne f.eks. tage ud på skolerne og undervise børn i volleyball. 
- Anita: Det kunne være skolerne skulle inviteres ned i hallen. 
- Per: vil gerne sende folder ud. 
- Per: vil have en kontaktperson, til at integrere anden generations indvandrere.  
- HC: mere PR nede ved beachvolleybanerne.  
- Hanne: vil høre til hvordan det går med, at ændre navnet på klubben, til ”Skive 

Volleyball Klub”. 
- Per: vil have trænere til nye spillere, samt flere træningstider til kidsspillerne.  
- Annemette: hun er enig, der skal være et indslusnings hold.  
- HC: måske skulle man give de hold, som rent faktisk udvider sig, en eller anden form for 

kredit.  
 
Referent 
Simon 


