
Skive forenede Volleyballklubber 
 

 
    Skive, den 8. maj 2018.  

 

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 8. maj 2018 kl. 17.30 
 

Sted: Cafeen, Aakjærhallen 
 
Referat. 
 
Deltagere: Karsten, Mogens, Dennis, Annemette og Brian 
 

1. Konstituering 
Formand, Brian 
Næstformand, Dennis 
Kasserer, Brian 
Sekretær, på skift, Karsten starter 
 
Turneringsplanlægning/ halreservation:  
Dennis og Brian, går sammen for at lave turneringsplan og halreservation på comventus. 
 

 
2. Evaluering af Generalforsamling 

Der var 13 medlem til generalforsamling, plus bestyrelsen. 
 
Der er forslag om at lægge generalforsamling efter en træningseance en eftermiddag (lørdag) eller 
aften, med f.eks. Pizza, før generalforsamlingen. 
Lave det som et “event” 
 

3. Opfølgning af forslag fra Generalforsamling 
Husstandsomdel flyers – efterfølgende Åbent hus: 
Det opleves at omdele flyers, ikke giver noget ifh. Medlemmer, er bare nogen der kommer og 
prøver volley. 
Åben volley: en lørdag hvor alle, børn og voksne kan komme at prøve volley på kidsbaner og 
voksenbaner, med afsluttende mad, pizza. Dato forslag: lørdag den 22/9.  
 
Fælles volleydag på skolerne: 
Det gør man allerede nu, og det opleves, at det er svært at få det udbredte i skolerne, og tiltrække 
nye spiller. Dennis vil i starten af næste sæson, kontakte de store skole i Skive by, for at gøre 
opmærksom på vores klub og Åben volleybold dag. 
Der er forslag om at den skole klasse der vinder skole volley, kan få mulighed for at spille mod et 
udvalgt hold fra Skive Volleybold Klub. 
Et forslag er, at melde ud, at der er mulighed for en “prøvetime” for dem der har lyst, evt før 
mixtræning om tirsdagen. 
Familiekontingent: 
Det bliver for svært at styre og bestyrelse synes prisen for medlemskabet af klubben er 
overkommeligt for de fleste. 
 
Sommerarrangement ved Beachbanerne: 
Grill og pølser som et opstart på sæsonen. Det vil vi gøre, enten den 17 eller 24 maj, hvis vejret 
arter sig. Det vil blive slået op på klubbens hjemmesiden og Facebook siden 
 
 



 
4. Planlægning næste sæson 

Træningstider: 
Vi har hallen fra 16 til 22, tirsdag og torsdag. 
Der skal først være træner møde før det her helt på plads med træningstider for de forskellige hold. 
Der er dog enighed om, at det er en god ide at holdene overlapper hinanden i hallen, så hallen 
bliver “fyldt” og vi møder hinanden. 
 
Trænere:  
Træner situationen er på plads. 
Trænermøde i maj/juni: 
Dennis vil være ansvarlig for at indkalde til trænermøde. 
 

5. PR 
Planlægning af aktiviteter 
 biografreklame: 
Åbenvolley 
De 2 skal kædes sammen. Biografreklamen lægger op til åben volleybold dag 
Anne Mette vil gerne vær den der er tovholder  på biografreklamen evt. sammen med dame 
spillerne. 
Radio reklame i Radio Skive 
Anne Mette bliver spurgt om de også vil tager sig af Radio reklamen, så ordlyden i reklamerne 
bliver kædet sammen. 
Beachvolley ved Skive løbet: 
Der vil blive spurgt i klubben op til løbet om, om der er opbakning til at spille noget reklame volley 
til Skive løbet, om søndagen. 
 

6. Persondataforordning: 
Vi opfylder  forordningen. Brian har sat Conventus til at rydde op,  automatisk.  
Brian læse op på forordningen, for at se om der er mere at komme efter. 
 

7. Brev til Aakjærskolen 
Vi vil invitere Åkjærskolens skoleinspektør til at være med til del af den næste bestyrelsesmøde, 
hvor vi taler om brug af  Åkjærshallen, og dens faciliteter.  

 
8. Evt.  

Næste møde: 
Onsdag den 6. juni.  
Mogens er forhindret pga. udlandsrejse, og han vil ikke invitere os med. 

 
 
Referent 
 
Karsten 

 


