
Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber 
lørdag den 18. april 2015 kl. 16 

 
Sted: Aakjærskolens cafe 
 
Referat: 
 

1. Valg af dirigent  
� Børge er valgt 
� Generalforsamlingen er lovlig 

 
2. Valg af protokolfører (stemmetæller) 

� Lars er stemmetæller 
� Camilla er sekretær 

 
3. Bestyrelsens beretning 

� God sæson ren sportsligt – vi står med to oprykninger og et hold der skal til DM  
� Det har været at mål at udvide trænerstaben – dette er lykkes og skal gerne blive 

endnu bedre fremover 
� Tak til Per for også at være koordinator 
� Vi har været ude i lokalsamfundet for at hverve nye, unge spillere 
� Antallet af spillere er stabilt ift. tidligere, men gennemsnitsalderen er faldet 
� Vi arbejder for at få fordelt opgaverne ud på flere hænder – som vi også har gjort 

med træneropgaverne 
� Bestyrelsens beretning er godkendt 

 
4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 

� Dommerudgifter? U14 DM 
� Hvad får vi i renter – næsten ingenting 
� Regnskabet er godkendt 

 
5. Indkomne forslag 

Forslag om ændring af § 5 vedr. indvarsling af Generalforsamling 
Diskussion for og imod – fremtidssikring, reklameværdien ift. tilflyttere, intet i det nye om 
at man ikke også må indkalde gennem dagspressen, vi har overskud derfor ingen grund til at 
spare, vi forventer at miste indtægter for fremtiden (pga. Skive Festival) 
20 stemmer for 
3 imod 
Ingen stemmer blankt 
Ændringsforslaget er vedtaget 

 
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 
 

Hvem stiller op til valg: Mogens Skov, Brian Pedersen, Simon Hauberg, Annemette Kristensen 
De foreslåede er valgt. 
 
Suppleanter: Kirstine K Thomsen og Magnus Sejbjerg modtager genvalg – de er foreslået. Magnus 
er 1. suppleant, Kirstine er 2. suppleant.  
 
Revisor: Paw foreslår Paw – Paw Olesen er valgt for de næste 2 år 
Revisorsuppleant: Linda er villig til at tage et år mere – vedtaget – Linda Nørholt Jensen er valgt 

    
7. Eventuelt 

� Økonomi: Er nedgangen konkret? Ja, campen flyttes så der bliver mindre at lave og 
derfor færre penge at få. Man kunne evt. reklamere i biografen. Er det okay at bruge 
flere penge – vil folk ikke have det fint med at der er en ekstra udgift på 25.000 kr. 
på nye initiativer.  

� Opgaver: De kan blive delt ud så alle tager en opgave på sig 
� Navn: ”Skive volley” ville være meget bedre som navn. Det kan gøres gradvist så 

det ikke bliver en stor engangsudgift.  
� Flere medlemmer: Hvordan skal vi skaffe dem? Sociale medier, annoncer, skal vi 

samles en weekend og cykle ud med flyers? Vi er lidt imod tidsånden forstået på den 
måde at der er stor fokus på det individuelle – det er svært at få folk til at dyrke en 
holdsport. Overgangen til seniorhold kan være svære – der taber vi måske mange. 
Hvad er det for nogle medier vi skal have fat i? Er det folkebladet, Midt på Ugen, 
omdeling, sociale medier mv. Skolerne virker villige til at sende informationer ud via 
intranet, blot de får det og ved hvem de skal sende det til (hvilke klasser). De 
forskellige medier rammer forskellige segmenter. Gymnasiet og handelsskolen må 
også have intranet af en art. A4-sider kan også hænges op på skoler, biblioteker mv. 
og man kan annoncere i forskellige medier. Vi kan lokke med gratis træning. 
Familiekontingenter og mulighed for at booke hallen. Vi skal have bedre fat i 
oplandet. Der tilbydes hjælp til at få fat i flere spillere – vi havde en konsulent ude 
for to år siden netop omkring klubudvidelse. Kunne man tilbyde at hente børnene, så 
forældrene bare kan hente dem her hos os. Altså således at frivillige henter børnene 
og følger dem op til hallen. God idé med et gymnasiestævne igen. Hvad med de lidt 
ældre? Kunne man udbyde noget til virksomheder? Evt. til sommerfester eller lign. 
Volleyballforbundet har faktisk for et par måneder siden lanceret et nyt koncept 
netop for virksomheder. Mange forsvinder når de skal ud og studere. Men vi er 
dårlige til at holde på de få der måske bliver. Brobygning mellem holdene bør være 
bedre. Man skal være bedre til at servicere de spillere vi har. Hvis vi plejer dem vi 



 
 

har så skal resten nok komme. Overvej at give ungdomspillerne nogle gratis ture til 
talentcentre mv. Talentcenter vest synes ungdom rigtig godt om – det har de fået 
meget ud af. Dengang damerne rykkede op i 1. Division fik damerne nogle penge og 
brugte den på et weekendarrangement. De penge var godt givet ud. Ellers må der 
gerne bruges flere penge på trænere og kørsel og trænernes kørsel. Der skal være en 
konto med penge efter hvor mange der er på holdet, hvor mange der laver noget og 
så skal der trækkes noget hver gang der er afbud. Ungdomsholdene skal måske have 
noget andet. Klubben skal ikke give penge til kørsel. Der skal ydes noget til 
gengæld? Evt. tilbud om at nuværende medlemmer kan tage en gratis med, så der 
spilles på gratis kontingent (dvs. halvt kontingent for hver). Vi skal holde på vores 
spillere. Rimelig interesse for at snakke og debattere – så gerne flere møder med 
vores medlemmer, så vi ikke bare tager samme snak igen om et år. Vi skal også 
bruge det vi sidder og noterer her. Bestyrelsen skal indkalde medlemmerne til noget 
af alt det her i august. De unge vi får ind på dameholdet synes det er mange penge at 
bruge på kørsel til kampe og så prioriterer det måske ikke så højt – kunne vi gøre 
noget andet for at få folk med ud. Evt. en konto til hvert hold med kørselspenge. 

� Generalforsamling: Bedre hvis det ligger en fredag. Tidligere var holdningen at 
lørdag var bedre – det er grunden til at det ligger en lørdag.  

� Kontingent: måske skulle det reguleres op? Måske bare en 50’er. I mange år er vi 
nemlig overhovedet ikke steget. Måske skulle kontingentet også stige for at give 
incitament til at forhandle om kontingentet så man i stedet tager nogle opgaver. 2 
gange stævneleder burde fx udløse kontingentfrit medlemskab.  

� Hvordan når vi folk? Folk skal spørges mere – om hjælp til alle småopgaverne – for 
når man ikke bliver spurgt så er det svært at hjælpe. Møde i starten af sæsonen. Ring 
rundt til folk.  

� Opgaver: Opgavelisten kan gennemgås på første bestyrelsesmøde og deles ud på 
holdene så de bliver fordelt fra start af. Forældrene skal også bruges. Seniormøde om 
opgaverne i starten af sæsonen er en kanon idé.  

� Halgulvet: Kunne klubben købe en gulvmaskine og så give 2-3 personer frit 
kontingent for at vaske gulvet nogle gange. Vi må ikke selv gøre det. Eneste 
mulighed er at betale det rengøringsfirma som gør det, for at gøre det nogle flere 
gange.  

 
 


