
Skive forenede Volleyballklubber 
 

 
     Skive, den 8. maj 2015.  

 
 

Bestyrelsesmøde mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 
 

Sted: Cafeen, Aakjærhallen 
 

Referat 

Til stede: Simon, Mogens, Brian, Annemette, Kirstine, Magnus og Camilla 

 

1. Konstituering 
Formand – Brian  
Næstformand – Mogens  
Kasserer – Annemette  
Sekretær – Simon  
 
Turneringsplanlægning – Brian og Mogens 

 

2. Samarbejde og arbejdsform i Bestyrelsen og inddragelse af suppleanter 
Vi kan forhåbentlig blive bedre til at få delt opgaver ud – ikke kun internt i bestyrelsen. Vi har haft 7 
årlige møder og så lidt korrespondance på mail. Sørg for at klikke ”besvar til alle” og besvar gerne, 
evt. bare ”Set. Enig.” eller ”Jeg har ingen kommentarer”.  
Ved uddelegering starter man med lige at finde ud af et ca. budget og hvad man må/kan. Herefter 
kan man selv køre opgaven og evt. give lidt løbende feedback. Tag gerne initiativer. 

 

3. Evaluering af Generalforsamling, aktivitet og afslutningsfest   
Aktiviteter trækker ikke så meget – især ikke om lørdagen hvor folk har andre planer. I stedet vil vi 
udnytte de dage hvor hallen er aflyst og arrangere alternative aktiviteter som gummistøvlekast eller 
en tur ud til skydeklubben eller andre lokale klubber.  
Kunne man invitere tidligere medlemmer til aftenarrangementer og lign. bl.a. til 
generalforsamlingen, fester og julefrokosten. Måske ikke hensigtsmæssigt at invitere til 
generalforsamlingen, som påvirker de nuværende medlemmer, men invitation til festen vil være fint.  
Problem med tilmelding når sedlen ”bare” hænger i hallen. Måske bedre at invitere via Facebook? 
Sedlen har en vis fordel for nogen, mens Facebook måske er bedre for andre. Så en både-og model 
ville være bedst.  

 

4. Uddelegering af opgaver 

Vedlagt: Skriv (Camilla) og Opgaveliste (Brian) 
 

5. Sponsoraftale med Spar Nord 
Janni kommer og orienterer om aftalen 
Fokus på at klubben får nye spillere eller midler – aftalen er at hvis man laver et møde med 
SparNord (som ikke-kunde) kan man få 500 kr. til klubben eller hvis man endnu ikke er medlem, så 
betaler SparNord kontingentet for året (man skal være opmærksom på at man bliver beskattet af 
beløbet) OBS: Man skal være fyldt 18 år. Dette bør også fortælles til opstartsmødet hvor ungdoms- 
og kids-spillernes forældre er inviterede.  
 

6. PR 
Per Madsen deltager på denne del af mødet. 
Halvsides annonce i Midt På Ugen– første og sidste onsdag udkommer avisen i udvidet oplag. 
Hellere annoncere én gang stort og i farver, end mange gange med små annoncer. I forbindelse med 
udvikling af Aakjærområdet kunne man reklamere for volleyklubben ved at lave åbent hus. Per 
foreslår at man starter med en annonce for åbent hus og tre uger efter smide flyers i alle postkasser. 
Dels kan det give omtale af klubben – dels ligger der noget socialt i det. Det tager en hel weekend – 



både lørdag og søndag og så kunne man lave et socialt arrangement lørdag aften. Man kunne evt. 
tjene et beløb til holdet fx til kørsel. Det skal ikke forstås sådan at man altid skal have noget – men 
engang imellem – og kommer det i en holdkasse så går det til et godt formål.  
Vi vil have en farveannonce i avisen først onsdag i august. Og vi arbejder mod at deltage i åbent hus 
for området 

 

7. Formandsmøde onsdag d. 13. maj 

Materiale tilsendes 
Vi spørger først Janni og Per 
Ellers spørger vi Linda 
Vi foretrækker det nye forslag og under alle omstændigheder foretrækker vi en mindre bureaukratisk 
metode  

 

8. Klubliv Danmark 

www.klublivdanmark.dk 
Brian melder os ind 
 

9. Evt.  
Næste møde – 2. juni kl. 17 

 

 
Referent  
Camilla 
 
 
 

 


