
Skive forenede Volleyballklubber 
 

 
     Skive, den 7. september 2015.  

 
 

Bestyrelsesmøde mandag d. 7. september 2015 kl. 17.00 
 

Sted: Cafeen, Aakjærhallen 
 
Referat. 
 
Deltagere: Mogens, Annemette, Kirstine, Magnus og Brian 
 

1. Er sæsonen kommet godt i gang? 
Se referat/ mail fra Per fra møde d. 27/8. 
Der er nu trænere på plads til alle hold, sidste spørgsmål omkring træningstider afklares løbende. 
 

2. Medlems- og Forældremøde 
Møde afholdes tirsdag d. 15/9 
Afventer opgaver uddelegering på mødet (f.eks. Julefrokost)?  
Mogens og Brian har lavet præsentation til mødet pba. det tidligere aftalte. 
Opgaver afventer mødet. 
 

3. PR  
Annonce: VI sætter ikke yderligere annoncer i avisen på nuværende tidspunkt. 
Foldere: Magnus og Brian har lavet folder, der er blevet trykt og skal deles ud på skoler sammen 
med opslag på Skole Intra. Kirstine og co. sørger for Aakjærskolen, Mogens koordinerer øvrige 
skoler med Per. 
Andre reklameartikler (linealer etc.): Linealer er bestilt men endnu ikke kommet. 
Liv i midtbyen lørdag d. 5/9. Der var 8-10 kidsspillere i hallen, hvoraf nogle kunne være 
interesserede. 
Trøjer, aftale med Intersport: Brian har lavet aftale med Intersport omkring trøjer for at skaffe nye 
medlemmer, der skal medbringes ”gavekort” hos Intersport. T-shirt til både nyt og gammelt 
medlem, når kontingent er betalt. 
T-shirt: Performance Tee, style 7005/7006 i valgfri farve. 
Desuden har vi klubuge hos Intersport i uge 38. 
Kampe i Sportskalender? Ja, til første 3. divisionskamp. Brian 

 
4. Medlemsregistrering, Conventus?  

Annemette undersøger mulighederne. Også mht. brug af Girokort/ Danske Bank. 
 

5. Computer til elektronisk kampskema 
Vi vil forsøge os med E-score til 3. divisionskampe. 
Brian undersøger muligheder for computer samt om der er internet i hallen. 

 
6. Inspirationsaften for nye bestyrelsesmedlemmer i SIS medlemsforeninger, onsdag d. 30/9 

Annemette, Magnus og Kirstine deltager. 
 

7. Rosenhøj 
Fredag d. 2/10 kl. 19 

 
8. Hjerm Cup 

Afvikles 9-10. januar. Vi forsøger at samle 1-2 hold alt efter interesse på mix holdet. 



 
9. Evt.  

 
Næste møde mandag d. 9. november kl. 17. 

 
Referent: 
Brian 

 
 
 
 

 


