
Skive forenede Volleyballklubber 
 

 
 
 

Bestyrelsesmøde onsdag d. 7. oktober 2015 kl. 17.00 
Deltagene: Annemette Kristensen, Brian Pedersen, Mogens Skov og Simon Hauberg. 
 

Sted: Cafeen, Aakjærhallen 
 
 
Til at starte med vil vi i bestyrelsen gange takke alle dem, der har meldt sig på nogle af posterne. Vi er 
meget glade for at se, at de fleste forældre har meldt tilbage. Det ser ud til, at der er fuldkommen styr på 
cafeen. Vi søger for at få lavet en infoliste til dem, til dem som står for den, så de ved hvad de skal sørge 
for. Per Mortensen har påtaget sig opgaven som stævneleder. Jens Peter sørger for udstyr. Janni og Linda 
tager sig af juleafslutningen. Ud over det er der nogen som skal arrangere en sommerfest. Der er dog god 
tid til at få udfyldt denne opgave. Der er ingen tilbagemeldinger hvad angår PR. vi overvejer at spørge 
forældrene igen. Vi håber at der nogen som tager opgaven på sig denne gang, da vi er så langt inde i 
sæsonen, at arbejdet mest indebærer at gøre folk opmærksomme på de kommende kampe. 

 
Vi mener at de lidt ældre pigespillere skal tilmeldes et dommerkursus. Der er også et par stykker på 
seniorholdet som skal på det. Janni står for at arrangere det, så vi vil gerne ave noget tilbagemelding, sådan 
at hun har noget at arbejde ud fra.  

 
 

Vi regner med at sende et infobrev ud omkring d. 1/11 eller lidt tidligere. Vi sørger for at spørge rundt i 
klubben, om der er nogen som vil have noget skrevet i brevet. 

 
Kontingentet kommer til at værre som vi satte det tidligere i år. Betalingsformen er dog ikke fastsat endnu. 
Vi prøver at finde et alternativt program, som registrerer jer, når i har betalt. Dette vil gøre kassererens job 
forholdsvist nemmere. Samtidigt vil det give jer en bruger til et forum, hvor i kan følge holdene og få alle 
nyheder. Ydermere vil dette nye program også infomere jer om, hvornår i skal betale mm.    

 
 

Vi har tilmeldt et hold til Hjerm Cup.  
 

Gymnasiet eller Kasernen? Vi har stadig ikke kunnet finde en hal at spille i, så vi har overvejet alternativer til 
træning på de to datoer. En ide er at tage ud og spille kamp mod en af naboklubberne en aften, en anden 
ide er at tage ud og træne sin fysik.    
  
Vi har tænkt os at tilbyde ungdomsholdene, at sælge skrabelod. Ved at sælge dem kan de få nogle penge til 
arrangementer eller andet. Vi har ikke tænkt os at tvinge dem til det. 
Sebastian Riis er gået af som træner for dame og herre holdne. Vi har fundet en erstatning til herreholdet, 
men mangler en ny træner til dameholdet.  
 
Næste møde vil blive holdt d. 13/1/16 kl. 17. 


