
   

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 26. 

april 2014 kl.16.00 

Sted: Aakjærskolens cafe 

Referent: Ole Kristensen 

Antal deltagere: 30. 

Referat: 

1. Valg af dirigent  

 

Børge Mortensen 

 

 Generalforsamlingen er lovlig, da den: 

-  afholdes inden maj 

- er annonceret tre uger inden.   

- dagsorden følger vedtægterne 

 

2. Valg af protokolfører (stemmetæller) 

 

Søren Sørensen og Linda N. Jensen 

 

3. Bestyrelsens beretning 

 

Formand Brian Pedersen fremlægger beretningen. 

 

Skriftlig beretning ligger på hjemmesiden, deles desuden rundt 

 

Ingen kommentarer/ bemærkninger. 

  

Godkendelse: Enstemmigt vedtaget 

 

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 

 

Regnskabet gennemgået 

 

Trænerne fik et Skulderklap som del af DGI kampagnen – Fedt at du er frivillig. 

 

Spørgsmål? 

 Linda Jensen: Hvorfor ingen kids-kontingent 

 Lars Aarø: Ikke indleveret spillerliste 

 



   

Linda Jensen: Hvad dækker dommerudligning over, ingen har fået 

dommerhonorar i år? 

Lars Aarø/ Brian Pedersen: Dommerudgifter i forbindelse med damernes 

kval.stævne til 2. division i april 2013. 

 

Sune Storgaard: Undrer sig over tilskuddet fra kommunen ikke er større.  

Lars Aarø: Tilskuddet er korrekt. 

 

Linda Jensen: Hvorfor er administrationsudgifterne steget? 

Lars Aarø: Primært som følge af ny hjemmeside 

 

Det blev konstateret at kontingentrestancer er forholdsvis høje.   

  

Godkendelse af regnskabet: Regnskabet er godkendt enstemmigt  

 

5. Indkomne forslag 

 

Forslag fra Bestyrelsen: 

Ændre §6 i vedtægterne, således Bestyrelsen skal bestå af op til 7 

personer. 

Brian Pedersen motiverer forslaget. 

 

Linda Jensen: Er der tænkt på, at bestyrelsen til sidst vil kunne bestå af 1 

person? 

 

Kan et minimumsantal betyde, man hurtigt kun bliver dette antal? 

 

Efter summepause blev ændringsforslaget til §6 fremsat som lydende: 

§  6 

Foreningen ledes af en bestyrelse på minimum 5 og op til 7 medlemmer. 

På generalforsamlingen vælges hvert andet år (lige år) op til 4 

bestyrelsesmedlemmer og hvert andet år (ulige år) op til 3 

bestyrelsesmedlemmer. Alle valg gælder for en toårig periode. 

Der vælges hvert år en første og en anden suppleant. 

Første gang, der vælges revisor, vælges 1 revisor for et år og 1 revisor for 

to år. På de følgende generalforsamlinger vælges 1 revisor for en toårig 

periode. 

Der vælges hvert år 1 revisorsuppleant. Bestyrelsen konstituerer sig med 

formand, næstformand, sekretær og kasserer. Kassereren kan dog vælges 

uden for bestyrelsen. 

Bestyrelsen nedsætter de til arbejdet fornødne udvalg. 

Kontingentets størrelse fastsættes af bestyrelsen. 

Godkendelse: Enstemmigt vedtaget 



   

 

6. Valg af: 

Bestyrelse: 

På valg er: 

 Camilla Jehg  (modtager genvalg) 

 Mogens Skov  (modtager genvalg) 

 Ole Kristensen (modtager ikke genvalg) 

 Jens Peter Nielsen (modtager ikke genvalg) 

 

Janni F. Christensen  (modtager ikke genvalg) 

 

Punktet indledes med en snak om, hvad bestyrelsesarbejdet består af. 

 

Forslag: 

 Camilla Jehg 

 Mogens Skov 

 Paw Olesen 

Alle er valgt – Bestyrelsen består fremover således af 5 personer 

 

Suppleanter. 

På valg er: 

 Janni Filsø Sørensen  (modtager ikke genvalg) 

 Paw Olesen   (modtager ikke genvalg) 

 

Forslag: 

Søren Sørensen (1. suppleant) 

Magnus Hede Sejbjerg (2. suppleant) 

Kirstine Kronborg Thomsen (3. suppleant) 

 

Alle er valgt 

 

Revisorer. 

På valg er: 

 Børge Mortensen (modtager ikke genvalg) 

 

Forslag: 

 Jens Peter Nielsen 

Jens Peter Nielsen er valgt 

 

Revisorsuppleanter. 

På valg er:  

 Paw Olesen  (modtager ikke genvalg) 

 

Forslag: 



   

 Linda Nørholt Jensen 

Linda Nørholt Jensen er valgt 

 

7. Eventuelt 

Brian Pedersen og Per Madsen orienterede om opfølgning på sidste års 

klubudviklingsforløb. Dette i form af møder på Aakjærskolen og gennem Skolesport 

være mere synlige over for skoleeleverne. Herunder også udnytte den nye skolereform. 

Vi søger pt. en tovholder/ ansvarlig til kidsområdet og kontakten til skolerne på 

Seminariet. 

 

Bestyrelsen lå op til en diskussion af klubbens fremtid, dog med det men, at deltagerne 

på Generalforsamlingen også er dem, der i hverdagen gør lidt ekstra.  

Alle vil gerne have mange medlemmer, også kids og ungdom, men dette kræver 

ressourcer som trænere etc. 

En snak om vigtigheden af men også glæden ved frivillighed. Per Madsen påpegede, 

man ikke kun skal se, hvad er der i det for mig!  

 

Linda Jensen: Prioriterer arrangementer for de enkelte hold for at ryste holdene 

sammen. 

 

Brian Pedersen orienterer om trænersituationen for den kommende sæson. 

 

Ros til den nye hjemmeside. Hvordan kan den opdateres endnu mere med billeder etc? 

Alle holds kampe skal i kalenderen. 

 

Der opfordres til at hjælpe med Hegnsopsætning til Skive Festival. Det er vigtigt for 

klubben af både økonomiske og sociale grunde. 

 

 Tak til afgående Bestyrelsesmedlemmer. 

 

Tak til Børge Mortensen 


