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Bestyrelsens Beretning 2015 – 16 i Skive Forenede Volleyballklubber 
 
Her ved sæsonens afslutning er det en god anledning til at se tilbage på året, der er gået. Et år 
med både op og nedture og med nye tiltag, vi allerede nu kan se resultater af, men også kan gøre 
endnu bedre de kommende år. 
 
Det er dejligt at komme i hallen både på træningsdage og til kampe. Der er en god stemning, og vi 
opfatter det som noget af det allervigtigste i en klub, at man føler sig godt tilpas, både for at 
fastholde medlemmer og tiltrække nye. 
På medlemssiden har der været både afgange og tilgange, som jo er meget normalt. Men samlet 
set er vi blevet lidt flere i år i forhold til de seneste år og er nu meget tæt på 100 medlemmer (vi 
indberettede 96 i januar). Især på kids og ungdomssiden er der kommet flere medlemmer, hvilket 
vi naturligvis er meget glade for. 
VI ønsker velkommen til alle nye, håber dem, der er stoppet, får lysten til at komme i klubben igen 
og ikke mindst, at alle andre fortsat har lysten til volleyball. 
 
Vi har forsøgt med forskellige PR-tiltag for at skabe større kendskab til klubben og muligheden for 
at spille volleyball. Dette er sket gennem annoncer og omtale i Skive Folkeblad, hjemmeside, 
Facebook, flyers til uddeling på skoler mv. samt plakater til skolernes intranet og T-shirts for at 
tiltrække nye medlemmer. Derudover deltog vi i september i ”Liv i midtbyen” omkring 
Aakjærskolen. Tak til dem, der har deltaget og hjulpet i disse arrangementer. 
PR har i det hele taget fyldt meget på især de første bestyrelsesmøder, måske også forholdsvis 
mere, end der i sidste ende er kommet ud af det. Vi vil gerne være mere synlige, bl.a. på skolerne 
og uddanelsesinstitutionerne, men det er også et område, der kræver opbakning fra andre end 
Bestyrelsen – kontakt endelig Bestyrelsen, hvis du har lyst til at arbejde med PR, også tænke andre 
tanker end bare det vi plejer!  
VI har specielt i de sidste par måneder fået henvendelser fra flere flygtninge, nogle henvist fra 
kommunen. Dette er også en mulighed for at komme i kontakt med potentielle, nye spillere. 
VI tror dog stadig på, at den allerbedste PR får vi gennem jer, at vores nuværende medlemmer 
anbefaler klubben til venner og bekendte, hvorfor vi vil opfordre alle til dette – tag endelig nogle 
med i hallen, så de kan finde ud af, om volleyball ikke også er noget for dem! 
Ligeledes vil vi også opfordre til, at de enkelte hold bidrager med gode historier og billeder til 
hjemmesiden eller Facebook siden for at gøre disse mere spændende og levende. 
 
Som nævnt ved flere lejligheder, bl.a. også her for et år siden, ser vi en stor og i høj grad 
nødvendig udfordring i at få fordelt klubbens praktiske opgaver på flere hænder. 
Derfor afholdte vi midt i september et møde for forældrene til kids- og ungdomsspillerne, et møde 
med rigtig god opbakning, ligesom vi efterfølgende sendte en seddel rundt, hvor man kunne 
melde sig på forskellige opgaver. Dette er helt sikkert et initiativ, vi vil gentage, men skal også 
være opmærksomme på, at uddelegering af opgaver stadig kræver koordinering og specielt i 
starten stadig stor involvering fra dem, der kender eller tidligere har haft opgaven. 
Som noget nyt har man også kunne tjene penge til sit hold, hvis man har påtaget sig en opgave. 
Involvering af flere i opgaverne vil fortsat fylde meget, og vi skal blive endnu bedre til dette – og 
de udfordringer, der følger med; Hvordan skal opgaverne præsenteres? Hvad gør vi, hvis ingen 
byder ind på en opgave? Hvordan/ hvor meget skal der følges op på opgaveløsningen? 
Der er helt sikkert flere gode spørgsmål, men vær gerne behjælpelige med nogle af svarene! 
 
På det sportslige plan startede vi sæsonen op med god optimisme på baggrund af sidste sæsons 
oprykninger for både damerne og herrerne samt en god og kvalificeret trænerstab. 
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På seniorsiden startede sæsonen dog lidt problematisk med en træner, der ikke kom i det ønskede 
og aftalte omfang. Sammen med frafald af flere spillere førte det til, at 3. division damer og DU18 
mere eller mindre blev slået sammen. Dette medførte en opdeling af ungdomsafdelingen, noget vi 
naturligvis er opmærksomme på, men som der ikke nødvendigvis findes en klar og entydig løsning 
på. HC indvilgede i at tage med til kampene, og efter oprykningen blev det sportsligt en svær 
sæson, som endte med nedrykning, men med gode forbedringer undervejs både som hold og 
individuelt. DU18 har desuden haft en god sæson i ungdomsrækkerne og var kun få bolde fra at 
kvalificere sig til DM. 
Også vores øvrige ungdomshold har været med til grand prix turneringerne og gjort det rigtig godt. 
Vi opfordrer til og synes det er rigtigt positivt, at alle kommer ud at spille kampe.  
I Kids afdelingen er fremgangen af spillere fortsat, de tager medaljer med hjem fra stævnerne, og 
vi føler, det er det rigtige setup med en ”hovedtræner” og ungdomsspillere som hjælpere på de 
enkelte baner. Måske næste skridt er opstart af Kids også om torsdagen, noget der dog kræver 
flere og nye ressourcer.  
På herrer siden tog Henrik over som træner kort inde i sæsonen og fik efter en hård start samlet 
en god gruppe af spillere til både træning og kamp. Med gode præstationer specielt efter jul blev 
pladsen i danmarksserien fornyet. 
Motionsholdet har som tidligere år gjort det godt i turneringen – i år med flere nye spillere. Dejligt 
med nye spillere på alle hold! 
Set med bestyrelsens øjne er samarbejdet mellem trænerne for de forskellige hold blevet styrket 
gennem oftere afholdelse af trænermøder. Vi vil gerne takke Per for at have stået i spidsen for 
dette og i det hele taget trænerne for et stort stykke arbejde i årets løb, hvor der har været 
forståelse og vilje for at løse de udfordringer, der er opstået. 
 
Forud for sæsonen overtog Annemette kassererposten. I forlængelse heraf er vi gået over til at 
anvende Conventus til både medlemsregistrering, kontingentopkrævning samt regnskabsprogram. 
Både at skifte kasserer, efter Lars Aarø har haft posten i mange år, og system har krævet en del 
opsætning og oplæring, hvorfor f.eks. også kontingentopkrævningen er kommet lidt senere end 
ønsket. Der arbejdes på at implementere og forbedre systemet yderligere frem mod næste sæson, 
så dette både kan ske nemmere og hurtigere.  
 
Vi har en tro på, at også det sociale og det at kende hinande uden for banen er vigtigt for at føle 
sig godt tilpas. Som altid var juleafslutningen en hyggelig aften med god opbakning, men også at 
mødes i cafeen i forbindelse med træning, deltagelse i stævner eller andre arrangementer enten 
på de enkelte hold eller på tværs af holdene er en god både til at skabe dette.  
 
På årets 8 bestyrelsesmøder har mange forskellige emner været til diskussion, kom gerne med 
forslag og gode ideer til, hvad vi skal tage op og i hvilken retning, klubben skal bevæge sig i. 
 
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, dette gælder specielt for de af jer, der har taget mod opfordringen og påtaget 
jer en af de uddelegerede opgaver, til Per Mortensen for at tage tjansen som stævneleder til de 
tre kids- og ungdomsstævner, til dem som hjalp i forbindelse med kommunens julefrokost og 
hegnsopsætning til Skive Festival, opgaver der både giver et tilskud til klubbens økonomi, men som 
også er med til at skabe et fællesskab om andet end lige volleyballtræningen. 
Endelig vil vi også gerne takke Mette Springborg for vedligeholdelse af scrapbogen, revisorerne, 
Aakjærskolen for samarbejdet og sponsorerne Salling Bank, Spar Nord, Hancock, Intersport, Potten 
og Rosenhøj. 
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