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Generalforsamling - Skive Forenede 
Volleyballklubber 

 

1. Valg af dirigent 
- Iver 
- Dagsorden læst op 
- Generalforsamling er godkendt 

 

2. Valg af protokolfører (stemmetæller) 
- Protokolfører: Kirstine 
- Stemmetællere: Camilla og Katrine 
 

3. Bestyrelsens beretning 
- 25 års jubilæum afholdt lørdag d. 14 
- Vi håber/ønsker, at der kommer flere til klubben 
- Vi stræber efter hold til alle på tværs af niveau og aldersgrupper 
- Alle skal have muligheden, for at komme ud og spille kampe 
- JS-damer oprykning til DS 
- Mange medaljer til kids 
- Mix-nord endte på en 3. plads 
- JS-herrer har deltaget i en del stævner 
- Torsdagsturneringer, vi vil gerne udbrede disse yderligere 
- En del aflysninger af hallen, hvilket vi vil arbejde med/snakke med skolen om 
- Vi vil stræbe efter, at få gulvet i hallen gjort rent oftere 
- Vil gerne være mere synlige på de sociale medier, for at gøre klubben mere levende ud 

ad til! 
- Ønske om at engagere klubbens medlemmer mere i fordeling af poster 
 
Kommentarer: 
Tilslutning af medlemmer: 
- Fortsætte torsdagsturneringer 
- Lave en reklame, som sendes ude i biografen 
- Sørge for, at der er flere mennesker i hallen samtidigt, så hallen ser mere attraktiv ud 
- Reklamere ude på skolerne med en fællesvolley dag 
- Evt. familiekontingent 
- Sommerarrangement ved Beach banerne 
- Evt. putte flyers i postkasser rundt i byen 
- Kontaktpersoner fra de forskellige skoler i byen 
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Halaflysninger: 
- Sørge for, at der bliver meldt ud tidligere ved aflysning af hallen 
- Gå i dialog med skolen vedr. netop disse aflysninger (benævnes flere gange) 
- Det havde desværre en negativ effekt på opbakning af spil på kids siden ved aflysninger 

af hallen 
- Høre til temperaturen i hallen og evt. også bruserne 
- Snakke med bestyrelser fra de andre klubber, som også benytter Aakjærhallen, for at 

gøre mere opmærksom på de mindre gode forhold i hallen 
 

Bestyrelsens beretning er godkendt! 
 

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 
- Vi ender i år med et overskud 
 

5. Indkomme forslag 
- Ændring af vedtægten §8 

o Vi vil gerne inddrage forældre til kids spillere og ungdomsspillere.  
o Forslag til tilføjelse: Medlemmer under 21 år kan repræsenteres af én forælder 

pr. medlem. Denne forælder har stemmeret og er valgbar til bestyrelsen  
o Tiltaget er vedtaget! 

 

6. Valg 
På valg: 
Mogens Skov 
Kirstine Kronborg Thomsen 
 
Forslag: 
Mogens Skov 
Annemette Svane Olesen 
 
Valgt: 
Mogens Skov 
Annemette Svane Olesen 
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Suppleanter: 
På valg: 
Annemette Svane Olesen 
 
Forslag: 
Kirstine Kronborg Thomsen 
 
Valgt: 
Kirstine 

 

Revisorer: 
På valg: 
Jens Peter Nielsen 
 
Forslag: 
Jens Peter Nielsen 
 
Valgt: 
Jens Peter Nielsen 
 

Revisorsuppleant: 
På valg: 
Janni Filsø Christensen 
 
Forslag: 
Janni Filsø Christensen 
 
Valgt: 
Janni Filsø Christensen 
 

7. Eventuelt 
- En stor tak til Brian! 
- Dejlig dag - jubilæumsfest 
- Ombygning nede ved Beach volley banerne - bliver banerne ved med at eksistere? 
- Tiltag til mere fokus på forebyggelse af skader 
 

Fremmødte: 11 personer + bestyrelsen (5 personer) 
 
Skrevet af; Kirstine Kronborg Thomsen 


