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Bestyrelsens Beretning 2016 – 17 i Skive forenede Volleyballklubber 
 

Endnu en sæson er ved at gå på hæld og som altid er det en god anledning til at se tilbage på 

aktiviteterne i årets løb, men også kigge fremad og på, hvad vi gerne vil have fokus på den 

kommende tid. 

 

Vi måtte desværre starte sæsonen med at trække danmarksserieholdene for både damer og herrer 

som følge af flere spillerafgange henover sommeren. Det er altid ærgerligt at måtte trække hold, og 

dette har betydet, vi hverken har haft dame- eller herrehold, og seniorafdelingen har derfor kun 

bestået af motionsholdet. Her har man dog til stadighed formået at tiltrække nye spillere. 

Vi håber allerede til næste sæson igen at have hold for både damer og herrer. 

Til gengæld er vi rigtig glade for, at vi for første gang i adskillige år har haft et rent drengehold, der 

bl.a. har gjort i fin figur i DM kvalifikationen. Tak til Lars for arbejdet med at få herreungdom op at 

stå igen. 

Dameungdom startede med to hold, hhv. U16 og U18, men træningsmæssigt blev de to hold slået 

sammen efter jul, trænet af Henriette, HC, Dennis og Brian for at sikre et fornuftigt antal spillere. 

Pigerne skal sidst i april deltage i DM (DU21) – held og lykke med det! 

Kids har i år trænet om torsdagen og har desværre ikke været helt så mange som de seneste år. Som 

altid har de deltaget i turneringerne og vundet flere medaljer og sluttet sæsonen af med et længe 

imødeset overnatningsarrangement. Tak til Per for arbejdet med Kids med stor hjælp fra Fie, Kirstine 

og Christian samt HC. Vi er fortsat overbevist om, at Kids skal være og er en god begyndelse på at 

spille volleyball og er fødekæden til vores øvrige hold, hvorfor vi hvis muligt gerne vil udbrede 

yderligere. 

Vi vil gerne sigte mod, at alle har muligheden for at komme ud at spille kampe, da man her udover 

det sportslige har bedre muligheder for at lære sine medspillere at kende og har noget at træne hen 

imod.  

Alt i alt kan vi sagtens bruge flere på alle holdene for at sikre en større bredde og samlet set har en 

fremgang på ungdomssiden desværre ikke kunne opveje det færre antal kids og seniorspillere. Vi 

ønsker velkommen til alle nye, håber dem, der er stoppet, får lysten til at komme i klubben igen og 

ikke mindst, at alle andre fortsat har lysten til volleyball. 

 

Juleafslutningen i december var som altid en hyggelig aften med god opbakning, spil, æbleskiver og 

banko. 

 

På Generalforsamlingen for et år siden i april 2016 var der snak om vigtigheden af at være synlige 

overfor potentielle nye medlemmer, desværre kom det nedsatte PR-udvalg aldrig til at fungere. På 

trods af dette har vi lavet forskellige PR tiltag, bl.a. de mere traditionelle som annoncer i avisen, 

flyers og plakater på skoler samt Facebook og hjemmeside.  Som noget nyt i år har vi uddelt T-shirts 

til alle kontingentbetalende medlemmer – vi vil gerne have uddelt endnu flere! Vi delte balloner og 

andet materiale ud i forbindelse med Skive Løbet og ikke mindst afholdte vi i november et Åbent 

hus arrangement for både nuværende og potentielle nye medlemmer, hvor vi udover mange flyers 
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på skolerne reklamerede på info-tavlerne på indfaldsvejene til Skive – tror ikke det er sidste gang, 

vi bruger dem. Tak til dem, der har deltaget og hjulpet med disse arrangementer. 

VI tror dog stadig på, at den allerbedste PR får vi gennem jer, at vores nuværende medlemmer 

anbefaler klubben til venner og bekendte, hvorfor vi vil opfordre alle til dette – tag endelig nogle 

med i hallen, så de kan finde ud af, om volleyball ikke også er noget for dem! 

Ligeledes vil vi også opfordre til, at de enkelte hold bidrager med gode historier og billeder til 

hjemmesiden eller Facebook siden for at gøre disse mere spændende og levende. 

Vi håber og tror på, at PR arbejdet fortsættes og udvikles frem mod næste sæson. 

 

For at drive en klub eller forening er der behov for at få løst mange forskelligartede opgaver, nogle 

større nogle mindre, nogle praktiske nogle mere administrative og nogle er engangsopgaver andre 

tilbagevendende. Derfor er der opgaver til alle, og i Bestyrelsen vil vi gerne gøre mere for at få disse 

fordelt på flere hænder, dette gælder både klubbens medlemmer samt forældre til kids og 

ungdomsspillerne – alle er mere end velkomne til at byde ind! 

Herigennem har man ligeledes mulighed for at påvirke opgaverne og hvad der er vigtigt i klubben / 

hvad skal prioriteres? Er volleyball noget, hvor man kommer, spiller og tager hjem igen eller skal vi 

også prioritere sociale arrangementer som f.eks. at mødes i cafeen før og efter træningen, deltage 

i stævner, selv arrangere sportslige/ sociale events eller måske tage til landskampe/ 

elitedivisionskampe? Og hvordan skal vi føre dette ud i livet? 

I det hele taget vil vi i Bestyrelsen gerne have gode ideer og forslag til udvikling af klubben, vi har 

mange emner til diskussion, men vil altid gerne have input fra engagerede medlemmer, og man er 

velkommen til at deltage på dele af bestyrelsesmøder – til bl.a. dette formål har vi for nyligt oprettet 

en e-mail, man altid er velkommen til at bruge: Skivevolley@gmail.com   

 

Skive forende Volleyballklubber blev etableret i 1992, og vi har derfor 25 års jubilæum i år. Hvordan 

fejrer og markerer man sådan et jubilæum; vi håber nogle vil stå i spidsen for at komme med forslag 

til dette… 

 

Fredag d. 31. marts i forbindelse med overnatningsarrangement for Kids fik Kirstine overrakt Skive 

Idrætssamvirkes UNGLEDERPRIS for sit altid gode humør og store arbejde i klubben som spiller, 

træner og bestyrelsesmedlem. Stort tillykke, det er fuldt fortjent. 

 

Vi vil slutte med at takke jer alle for en god sæson. Tak til alle, der på et eller andet niveau har givet 

en hånd med, til dem som hjalp i forbindelse med kommunens julefrokost og hegnsopsætning til 

Skive Festival, opgaver der både giver et tilskud til klubbens økonomi, men som også er med til at 

skabe et fællesskab om andet end lige volleyballtræningen. 

Endelig vil vi også gerne takke Mette Springborg for vedligeholdelse af scrapbogen, revisorerne, 

Aakjærskolen for samarbejdet og sponsorerne Salling Bank, Spar Nord, Hancock, Intersport og 

Rosenhøj. 

 
 

Bestyrelsen  


