
Skive forenede Volleyballklubber 
 

 

 

Bestyrelsesmøde mandag d. 10. august 2015 kl. 17.00 
 

De tilstedeværende til mødet var Simon Hauberg, Annemette Kristensen, Brian Pedersen, Magnus Sejbjerg 

og Mogens Skov.  
 

Sted: Cafeen, Aakjærhallen 

 

Dagsorden. 

 

1. Sæsonstart 

Træningstiderne er ikke helt fastlagte endnu. Alt andet ser ud til at være i orden, og så tager vi resten 

som det kommer. Simon og Brian møder kl 17:30 ved sæsonstarten for at hjælpe til osv.  

 

2. Status PR  
Annonce, Midt På Ugen 

Annoncen har været i Midt På Ugen i udgaven fra d. 5/8/15 

Vi regner med at bruge den igen, men først i starten af september eller senere. 

Vi er ved at være klar med folderne, nu skal de bare printes og uddeles.(Magnus) 

Vi oplever at produktiviteten er lidt sløv, hvad angår PR. Af denne grund har vi i bestyrelsen 

bestemt, at overtage eller lukke helt ned for de diverse ideer, hvis der ikke snart sker en udvikling. 

Vi prøver stadig at få lov til, at putte en annonce op på skole-intra. (Magnus) 

Der vil stadig være et åbent hus arrangement d. 5/9, lige nu prøver vi bare at finde ud af, hvordan vi 

bedst kan reklamere for det. Det har været på tale at vi vil bruge annoncen fraMidt På Ugen til dette. 

 

3. Uddelegering af opgaver og ”betaling” herfor 

Vi arbejder stadigvæk på at lave det mest optimale uddelingssystem, men pga. erfaring er vi blevet 

enige om, at der skal lave et ”deadline system”. Dette skal hjælpe både bestyrelsen og personen der 

har fået en opgave. 

Vi holder et møde d. 25/8, hvor vi vil uddele opgaverne 

Det er kommet på tale at mange af de opgaver som bliver uddelt, skal belønnes med penge. Hvis 

dette bliver til en realitet, så skal bestyrelsen have fastsat hvad de forskellige opgaver er værd. 

(Mogens og Brian) 

 

4. Fastsættelse af kontingent samt procedure for opkrævning 

Der er blevet diskuteret om, hvornår det er det bedste tidspunkt at opkræve kontingentet, og hvordan 

det skal gøres.  Der er også enighed om at kontingentet skal hæves med 50 eller 100 kr. ved alle 

aldersgrupper/hold. Dameholdet går dog fra at skulle betale 1100 kr. til 1250 kr. de skal altså 

betale50 kr. mere end herreholdet. Grunden til dette er, at dameholdet spiller i 3. division hvor 

dommerne bliver betalt. 

Muligheder i Conventus undersøges. 

 

5. Evt.  

Vi overvejer alternativer til hvor vi kan træne midt i februar, da Aakjærhallen er booket på tre 

træningsdage i den måned. Vi har også tænkt os at anskaffe programmet E-score, som gør at man 

kan følge kampene live online og gør jobbet som sekretær nemmere. 

  

Det næste møde vil blive holdt d. 7/9/15 kl. 17.  


