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Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber 

lørdag den 18. april 2015 kl. 16 

 

Sted: Aakjærskolens cafe 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent 

 

2. Valg af protokolfører (stemmetæller) 

 

3. Bestyrelsens beretning 

 

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 

 

5. Indkomne forslag 

Forslag om ændring af §5 vedr. indvarsling af Generalforsamling 
 

6. Valg af: 

Bestyrelse  

På valg er: 

  Lars Aarø (modtager ikke genvalg) 

  Mogens Skov (modtager genvalg) 

  Brian Pedersen (modtager genvalg) 

      

   Paw Olesen (ønsker at udtræde udenfor tur) 

   

Suppleanter 

 På valg er: 

  Kirstine K. Thomsen (modtager genvalg) 

  Magnus Sejbjerg (modtager genvalg) 

  Søren Sørensen (modtager ikke genvalg) 

 

Revisorer 

 På valg er: 

  Else Marie Balling 

 

Revisorsuppleant 

 På valg er:   

Linda Nørholt Jensen 

  

7. Eventuelt 

 

Alle valg sker ved afstemning. Alle beslutninger tages ved almindelig stemmeflertal. 

 

Bestyrelsen 
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Bestyrelsens Beretning 2014 – 15 i Skive Forenede Volleyballklubber 
En god sæson i SfVK er ved at være forbi, og på det sportslige plan er det gået rigtigt godt på mange af 

holdene. DU16 har vundet deres pulje og har efterfølgende kvalificeret sig til DM. HU16 har ligeledes 

kvalificeret sig til DM, i øvrigt dejligt vi igen har et drengehold. Derudover er der også kommet godt gang i 

Kids afdelingen igen efter en udfordrende sæson sidste år, og DU16-2 har spillet godt med god udvikling 

undervejs. 

På seniorsiden har damerne vundet Danmarksserien og er rykket op i 3. division, herrerne vandt 

Jyllandsserien og er rykket op i Danmarksserien og motion vandt Mix Nord turneringen. 

Flot af alle og held og lykke til ungdomsholdene til DM til maj! 

 

Op til denne sæson var det et mål at udvide trænerstaben og heldigvis var der flere, der valgte at tage 

udfordringen op og med god hjælp fra vores rutinerede trænere, er det lykkedes at sprede trænerarbejdet 

ud på flere hænder. På dameholdet har der dog desværre været udfordringer undervejs med manglende/ 

skiftende trænere. 

For at forbedre kontakten mellem de enkelte trænere og at de kan inspirere hinanden bl.a. gennem 

trænermøder igennem sæsonen, har Per Madsen fungeret som trænerkoordinator, hvilket vi synes, har 

fungeret godt.   

Vi vil gerne takke både de nye og ”gamle” trænere for et stort stykke arbejde i årets løb. 

 

Ikke kun på trænersiden er det vigtigt at få opgaverne fordelt på flere hænder, det gør sig ligeledes 

gældende, når der skal løses andre opgaver i klubben. Bestyrelsen ser derfor, at en vigtig opgave den 

kommende tid bliver at få fordelt tjanserne, så det ikke altid bliver de samme, pilen peger på igen og igen. 

Vi forventer, man er parat til at yde en lille indsats for at sikre, at klubben fortsat fungerer. Jo flere vi er om 

tingene, jo mere overskueligt bliver det også! 

 

Forud for sæsonen blev den nye Skolereform indført. Vi var spændte på, hvad dette ville komme til at 

betyde for klubben. Sidste forår havde vi en række møder med Aakjærskolen, som mundede ud i, at SFO’en 

og de ældre elever kunne prøve at spille volleyball i august og september. På baggrund af de første møder 

vi havde med skolen, havde vi håbet, at dette ville resultere i mere end det rent faktisk gjorde. 

Vi har desuden deltaget i Skolesport i efteråret, hvor elever der ellers ikke deltager i foreningslivet har 

mulighed for at snuse til forskellige idrætter. 

Vi tror på, dette er den rigtige vej for at øge kendskabet til volleyball og antal Kids og ungdomsspillere. 

 

Medlemstallet er i forhold til sidste år uændret på knap 100 medlemmer, men bl.a. på baggrund af 

ovenstående initiativer er gennemsnitsalderen faldet som følge af flere Kids og ungdomsspillere. Vi er glade 

for de nye medlemmer, men vil selvfølgelig også gerne have beholdt de medlemmer, der ikke spiller mere. 

 

Input fra de enkelte hold (kursiv) 

 

Kids 

Klubbens kids afdeling var i tilbagegang inden sæsonen.  

Hvis klubben skal overleve på sigt, så var det en nødvendighed at få mere gang i kids afdelingen.  

Så derfor fik klubben til sæsonen ansat 2 lærerstuderende Henrik og Thor som trænere for kids afdelingen 

og Kirstine, Mille og Line fra klubbens ungdomsafdeling som hjælpetrænere. Per Madsen ”gik til hånde” for 

trænerne. 

Alle har i starten af sæsonen gjort en ihærdig indsats for at gøre opmærksom på at klubben har en kids 

afdeling, primært at tage kontakt til skolerne i Skive, især samarbejde med Aakjærskolen, Skolesport bør 

fremhæves.  

Det er derfor lykkedes at gå fra en kids afdeling på 5-10 spillere til en kids afdeling med 30-35 spillere. 

Supergodt gået. 

Spillerne har deltaget i mange kids stævner og flere af holdene har fået medaljer med hjem. Tillykke med 

det. 

Vi må desværre sige farvel til Thor til næste sæson grundet han rejser til København.  
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Vi håber at de øvrige trænere har lyst til at fortsætte.  

Tak for indsatsen. 

(Per Madsen) 

 

Det har været en god sæson, uden problemer og ballade.  

Ungerne har været livlige og glade for at spille volley, - og til tider at snakke for meget. Vi synes, alle har 

rykket sig i forhold til spillet, og dette ses også på medaljehøsten til stævnerne. Skive har taget godt for sig 

til diverse stævner, men til tider mødt overmagten. 

 Forældrene har været gode til at bakke op om deres unger og hjælpe til med kørsel, morgenmad osv. Stort 

tak for dette!  

Henrik og jeg har haft en god og lærerig første sæson med kidsvolley og vi er blevet glade for børnene. Vi 

kommer til at savne det næste år, jeg (Thor) siger tak for denne gang, da jeg rykker til KBH i august. 

(Thor Hammershøj) 

 

Ungdom 

DU16: 

Holdet har bestået af samme stamme af spillere som sidste år og med tilknytning af Dennis Kronborg til 

trænerteamet sammen med Lars Jeppesen, har det været en god sæson både udviklings- og spillemæssigt 

med først samlet sejr i turneringen og derefter kvalifikation til DM.  

 

U16 piger 2:  

En flok fantastisk dejlige pigespillere at træne, hvoraf flere hjælper som trænere i klubben. Tak for det. 

I kan godt lide at være sammen og vil også godt lære noget. Specielt her på det sidste synes vi, at I har 

udviklet jer meget spillemæssigt.  

Vi glæder os altid til at komme op og træne jer, fordi I nok er det hold her i klubben som har det bedste 

fremmøde til træning og I er altid i godt humør.  

Vi glæder os til næste sæson for at fortsætte den udvikling I har gang i. 

(HC Jespersen og Per Madsen) 

 

HU16: 

Jeg syntes, det er gået godt med drenge ungdom, og de har gjort stor fremgang fra starten af sæsonen til 

nu. Vi regner med at tage til DM, selv om vi kun er 5, men det kræver, at alle kan komme med og ingen skal 

noget den weekend. Vi håber selvfølgelig at komme afsted for oplevelsens skyld. 

(Daniel Poulsen) 

 

Damer 

Vi fik en turbulent sæsonstart – en træner, der trak sig i sidste øjeblik, samt en rokering med 

træningstiderne, hvilket gav uro på holdet. Vi fik en midlertidig træner i Sebastian Riis, som vi var rigtig 

glade for, men som desværre tog på sergentskole i oktober. Så stod vi en periode uden træner. Siden jul har 

vi delt/lånt herrernes trænere, det har været godt; men vi oplever alt i alt, at de mange skift har ført til 

mindsket udbyttet af træningen og manglende kontinuitet. Dette har smittet af på holdets motivation for og 

prioritering af træningen, hvilket har resulteret i flere aflyste træningspas samt træningsaftner med 

begrænset deltagelse og udbytte. Pga. de mange skift og vores ’dele-ordning’ har vi ikke altid haft en coach 

med til stævnerne, hvilket ikke har været optimalt; derfor har vi virkelig værdsat de gange, hvor vi har haft 

HC m.fl. med.  

 

På trods af en turbulent sæson sikrede holdet sig i sidste spillerunde oprykning til den ny konstruerede 3. 

division. Derfor ser vi nu frem mod en spændende sæson med nye udfordringer, og vi er glade for, at vi har 

fået tilsagn om, at Sebastian Riis vil træne os, når han returnere til Skive Kaserne. Vi håber på – og får brug 

for - flere spillere til den kommende sæson. Vi håber, at der vil blive bygget bro mellem holdene på 

kvindesiden, så det flotte arbejde og den store prioritering af ungdom – giver spillere videre i fødekæden. En 

brobygning mellem holdene kunne bl.a. lette overgangen til seniorspiller, så frafaldet decimeres.  

(Henriette Dalgaard) 
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Herrer 

Det har været en meget smal trup i denne sæson, da flere af spillerne er på ungdomsskole ophold. 

Den smalle trup som nu en gang har været, har gået frisk til sagen hver gang. I vil gerne lære noget, er 

lydhøre og vil gerne udvikle jer. Holdet har bestået af en 4-5 stamspillere, som så til flere JS kampene har 

fået hjælp af dels ”gamle” og helt nye spillere. 

Det er alligevel lykkedes holdet at komme af sted til kampe med en 8-9 spillere hver gang og holdet har 

været det mest stabile hold i gennem hele sæsonen, så det er lykkedes at rykke op i Danmarksserien. 

Tillykke med det. Det er selvfølgelig trænernes skyld. Nej, spøg til side. Vi tror at i går en god kommende 

sæson i møde. 

(HC Jespersen og Per Madsen) 

 

Motion 

God opbakning omkring holdet, selvom vi ikke er flere end 8-10 stk 

Vi har også nydt træning og kampe på tværs af holdene, når der er for få fremmødte. 

Vi vandt mix-nord efter mange gode og jævnbyrdige kampe. 

Så alt i alt et godt år. 

(Mogens Skov) 

 

Beachvolley 

Igen i år var der gennem foråret og sommeren stor aktivitet på beachvolleybanerne ved Spar Nord Arena i 

alt slags vejr. Det er både klubbens medlemmer, men også mange andre, der har brugt banerne.  

 

Bestyrelsens arbejde 

Vi har i år haft 7 bestyrelsesmøder. Referater er tilgængelige på klubbens hjemmeside. 

Indholdet på disse møder er meget varieret, men som nævnt vil uddelegering af opgaver komme til at fylde 

meget frem mod den kommende sæson, således f.eks. praktiske opgaver ikke nødvendigvis skal ligge 

blandt bestyrelsens medlemmer. 

 

Desuden er det vigtigt for klubben at være synlig gennem omtale i Skive Folkeblad men også på andre 

medier – hjemmeside, Facebook mv. Vi oplever, at Skive Folkeblad bringer det, vi sender til dem, men skal 

være bedre til at sende omtale af f.eks. kampe. 

Derfor vil vi også opfordre til, at de enkelte hold bidrager med gode historier og billeder til hjemmesiden for 

at gøre den spændende og levende. 

  

Vi har igen i år haft en række sociale arrangementer for at styrke kontakterne på tværs af holdene. 

Juleafslutningen var som altid en hyggelig aften med god opbakning fra især ungdomsholdene. På grund af 

svigtende opbakning til de traditionelle fester i cafeen, valgte vi i år at deltage i julefrokosten i KCL. 

I marts havde Kids i forbindelse med det sidste stævne et arrangement med overnatning i gymnastiksalen 

fra fredag til lørdag; vi har hørt, de havde en god og anderledes oplevelse. 

 

Kommunikationen mellem bestyrelsen og medlemmerne foregår i høj grad via hjemmesiden og Facebook, 

men også mails og Info-breve. Vi vil derfor opfordre til, at I alle følger med på disse medier og er med til at 

sikre, vi har opdaterede mailadresser på så mange medlemmer som muligt. 

  

Tak 

Vi vil slutte med at takke jer alle for en god sæson. Tak til alle, der på et eller andet niveau har givet en 

hånd med. En stor tak til trænerne for en stor og engageret indsats og til Bente og Mogens for jeres arbejde 

med cafeen. Tak til Mette for vedligeholdelse af scrapbogen. Tak til revisorerne. Tak til Sune for arbejdet 

med klubbens hjemmeside. Tak til skolen for godt samarbejde. Tak til sponsorerne Salling Bank, Spar Nord, 

Hancock, Intersport, Potten og Rosenhøj. 

 

 

Bestyrelsen  


