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Generalforsamling 2020
Første gang indkaldt 23. marts, men aflyst pga. Covid19
Dagsorden jf klubbens vedtægter §7 og §8:
1.
2.

Valg af dirigent (Ledes af formanden).
Bestyrelsens beretning om foreningens arbejde i det forløbne år
fremlægges af formanden til godkendelse.
3. Foreningens reviderede regnskab fremlægges af kassereren til
godkendelse.
4. Fremlæggelse af næste sæsons målsætning til godkendelse.
5. Fremlæggelse af årets budget - herunder fastsættes kontingent for
næste sæson til godkendelse.
6. Valg af medlemmer samt 1. og 2. suppleant til bestyrelsen.
7. Eventuelt valg af medlemmer og suppleanter til diverse udvalg
efter bestyrelsens skøn.
8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
9. Behandling af indkomne forslag.
10. Eventuelt.

Punkterne 2 og 3 fremlægges her, men godkendes på generalforsamlingen
Punkt 4 fremlægges ligeledes her og diskuteres/godkendes på generalforsamlingen
Punkterne 1, 5 samt 6-10 gennemføres i hele sin udstrækning på generalforsamlingen, idet
opmærksomheden henledes på følgende passus i vedtægterne jf §7g ”Indkomne forslag skal
foreligge skriftligt hos formanden 5 hverdage før generalforsamlingens afholdelse.”
Antal deltagere: 31
Pkt 1. Valg af dirigent
Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at Lise Rægaard varetager posten som dirigent
Lise accepterer indstillingen og konstaterer at indkaldelsen er foretaget rettidigt.
Forslag fra formanden om af pkt. 6 gennemføres umiddelbart efter pkt. 3.
Pkt 2. Bestyrelsens beretning
Nedenstående er fremsendt til klubbens trænere (7 dage før generalforsamlingen). Trænerne
har gjort materialet tilgængeligt for klubbens hold (typisk via Messenger eller mail). På
generalforsamlingen fremlægges beretningen derfor ikke, men er blot indstillet til
godkendelse.
Holdene
Kids/Teen og DU/HU 14/16
Som altid en sæson, hvor antallet af spillere vokser hen over sæsonen, dog gav årets
skoleturnering ikke så mange nye spillere som tidligere!
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Det store spillerantal, som også varierede meget i alder og evner, medførte at vi ultimo 2019
besluttede at søge hjælp til træning af DU/HU 14/16 ved nogle af vores seniorspillere. Det nye
DU/HU 14/16 hold satsede herefter fuldt ud på træning af 6-mandsvolley, men nåede
desværre ikke ud og spille stævne i denne sæson.
Klubbens kids/teen spillere deltog i flere af sæsonens stævner og ved årets sidste stævne blev
det til guldmedaljer i level 3 åben og sølvmedaljer i level 4. Endnu en gang tillykke til spillerne
skal lyde her fra bestyrelsen.

DU 18/21/2.div (generelt)
Ved sæsonens afslutning var der 36 spiller i DU18/21/2. div truppen
Heldigvis har vi trænere fået hjælp af formanden; men på trods af denne store hjælp har
trænerne haft svært ved at nå rundt omkring alle spillerne. På trods af det, så har spillerne
været tålmodige og vi håber derved at de har lyst til en sæson mere. Succesen i spiller
tilgangen skyldes også, at det er tilladt at træne 1 gang i ugen. Mange af de spillere der træner
1 gang i ugen har stor lyst til at prøve kræfter med 2 div. Vi må håbe at alle med stor volley lyst
vil træne 2 gange i ugen i næste sæson.
DU18/21
En flok ualmindelig flok skønne unge mennesker, der har lyst til at lære og bryde volley koden.
En blandet flok af gamle og nye spillere. I starten frygtede de ”gl” spiller sæsonen; men det har
alle de nye gjort til skamme og alle fungerer godt sammen socialt på kryds af holdene. Vi har
deltaget i 2 ungdomsstævner og i foråret er der med succes blevet dystet i Jyllandsserien.
2.div
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I løbet af sæsonen er der på skift blevet brugt forskellige spiller fra DU18/21 i træningspassene
på 2 division.
Divisionsspillerne har været gode til at tage godt imod de nye, og alle har følt sig godt
modtaget.
Holdet formåede at spille sig frem i tabellen og bevare en plads i 2. division.
HU18/21/Senior
Ca 17 spillere med varierende fremmøde har trænet og spillet på årets hold, hvor det desværre
ikke lykkedes at fastholde pladsen i Danmarksserien, hvorfor holdet spiller i Jyllandsserien i
sæsonen 20/21.
MIX:
Mix-holdet er gennem sæsonen vokset fra 6 til træning til 12-14 spillere. Brutto består Mix af
18 spillere, som spreder sig aldersmæssigt fra ca 20-65 år. Erfaringsmæssigt er der også stor
spredning. Ved træningen er der stor lyst til at spille volley, og der bliver kæmpet om boldene
og "håne-retten".
Mix har indtil nu deltaget i 3 stævner i kredsregi, hvor resultaterne er bedret for hvert stævne. I
det sidste stævne vandt holdet alle kampe i B-rækken.
Kulturperlen
Vi har stadig en hel andel i kulturperlen. Ellen Brunebjerg og Lissi Bundgaard har varetaget
denne vigtige opgave. En sjov måde at hjælpe klubben med at tjene nogle penge. Klubbens
seniorspillere og bestyrelse har igen i år bakket godt op om aktiviteter som open air,
onsdagskoncerter og nostalgifestival.
Færchfest
Klubbens medlemmer mm har i år haft en ekstraordinær opgave som kom i stand via gode
indsats ved sidste års garantmøde. Ellen var tovholder på opgaven hvor mange af klubbens
seniorspillere hjalp med klargøring, afvikling eller oprydning efter Færchs 50 år jubilæumsfest i
Gråkjær Arena. Tak til Ellen og de mange hjælpere !
Beachbaner
Vi har faste træningstider mandag. Fremgår af hjemmesiden og aktiviteten igangsættes via
klubbens facebookside.
Hjemmesiden
Hjemmesiden er vores ansigt udad til. Det er her tilflyttere og potentielle nye volleyballspillere,
søger informationer. Gennem året har der den været flittigt brugt til nyhedsformidling om
klubbens sportslige resultater mm.
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Diverse
Skolevolley har igen i år været afholdt i november med god tilslutning og efterfølgende nogen
interesse for klubvolley.
Bestyrelsen
Bestyrelsens har afholdt 6 bestyrelsesmøder hen over sæsonen og samarbejdet er fint. Vi har
arbejdet med planlægning af diverse aktiviteter/arrangementer som fx skolevolley,
juleafslutning, generalforsamling, klubsekretæropgaver og oplæring heri, været repræsenteret
til diverse kommunale mødeaktiviteter omhandlende kommunens idrætstilbud /-udvikling
mm.
Desuden har vi gennem hele sæsonen (forgæves) forsøgt at arbejde på at alle hold har
tilstrækkelige trænerressourcer. Dette medførte følgende opfordring til ungdomsafdelingens
medlemmer og deres forældre (opfordringen er ligeledes sendt til at alle seniorspillere via
opslag på facebook!):
” Kære ungdoms-klubmedlemmer og forældre
Klubben står over for nogle udfordringer på kort og lidt længere sigt, som bestyrelsen håber, I som medlemmer måske kan komme med ideer
og løsningsforslag til.
Om kort tid afholder vi ordinær generalforsamling og som altid er der valg til poster i bestyrelsen. I år er der 3 bestyrelsesmedlemmer (én fra
hhv. mix-, dame- og herreholdet) på valg, hvoraf kun Jonas fra herreholdet genopstiller. Vi skal altså finde nye kræfter til bestyrelsen. Dette
spørgsmål har vi stillet vores seniormedlemmer, men har du en god ide så lad os gerne høre?
Desuden bør man som spiller i klubben forvente at modtage kvalificeret træning. Hertil kræves trænere. I skrivende stund mangler vi 2-3 som i
samarbejde med Henrik Fisker vil forestå træningen af vores kids og teen spillere. Henrik Fisker har blandt andet brug for lidt hjælp til det
praktiske, men også med afviklingen af træningen. Sidder du og tænker – det kan jeg måske godt være en del af, så sig endelig til. Klubben
tilbyder deltagelse i trænerkurser, så man bliver klædt på til opgaven.
Bestyrelsen har vendt og drejet (muligvis ikke) enhver sten, uden at komme en løsning nærmere. Derfor spørger vi nu dig som
klubmedlem/forældre om at melde ind med gode ideer og løsningsforslag.
Skriv til Kristine Axelholm Grünberger på axel_holm@hotmail.com eller Ellen Brunebjerg på ebrunebjerg@gmail.com med din gode
ide/løsning.”

Det fik vi dette svar på : ………………….
Generelt om klubben:
Kønsfordelingen er stadig skæv men bliver bedre efterhånden som vores herrehold vokser. Det
er lidt over 1/3 der en drenge/mænd.
Vores ungdomsafdeling er fortsat inde i en positiv udvikling, dog er der også her stor mangel
på drenge/mænd.
Vi har i år været udfordret på opgaven med at tilbyde kvalificeret trænere til alle hold, men
med lidt hjælp fra forældre, seniorspillere og formanden er det lykkedes at få enderne til at nå
sammen. Vi er dog udfordret i ungdomsafdelingen, hvor behov for kvalificeret og

Støt vores sponsorer – de støtter os

www.holstebro-volleyball.dk

tilstrækkelige trænerressourcer er særlig vigtigt, da denne afdeling jo er fødekæde til vores
seniorhold.
Fluktuationer i spillere til træningspas giver dog visse udfordringer på alle hold.
Det er vigtig at vi hele tiden har fokus på at det skal være sjovt at spille volleyball. Derfor er det
også vigtigt at vi har så mange ”hjælpere” som overhovedet muligt. Vi skal alle sammen yde
en indsats for at få klubben til at ”løbe” rundt, således at ”Tordenskjolds Soldater” ikke bliver
trætte og mister lysten.
Så der skal stadigvæk arbejdes på at ”opdrage” vores medlemmer i glæden ved at gøre
et stykke frivilligt arbejde.
Heldigvis har vi jo en masse unge mennesker der er rigtig glade for at spille volleyball og mit
håb er at der er nogen af dem, der i fremtiden vil byde ind på at være en aktiv del af klubben.
Ikke kun på, men også udenfor banen.
Vi har en dejlig lille klub, hvor vi har mange gode oplevelser, så derfor kan jeg kun opfordre til
at vi alle løfter i flok.
Beretningen blev godkendt med klapsalver.
Pkt 3. Fremlæggelse af regnskab
Regnskabet er fremsendt til klubbens trænere (7 dage før generalforsamlingen). Trænerne har
gjort materialet tilgængeligt for klubbens hold (typisk via Messenger eller mail). På
generalforsamlingen fremlægges regnskabet derfor ikke, men er blot indstillet til godkendelse.
Overskuddet på godt 20.000 kr. er primært på baggrund af klubbens hjælperopgaver.
Regnskabet blev godkendt med klapsalver.

Pkt 4. Fremlæggelse af målsætning for sæson 20/21
Forud for generalforsamlingen er bestyrelsens udkast til sæsonens målsætning fremsendt (se
pkt 2 og 3). Målsætningen diskuteres og godkendes med følgende tilføjelser (anført med
kursiv )
Målsætning for sæsonen 2020/21
Trænere / træningen
•

Der bør være en kvalificeret træner til alle hold.
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•

Der afholdes trænermøde min. 2 gange om året .

•

Det er vigtigt at klubben giver trænerne mulighed for at komme på kursus.

•

Trænerne skal sikre de enkelte spillere tilstrækkelig med udfordringer.

•

Det tilskyndes at førsteholdsspillerne deltager i et/to træningspas med et ungdomshold.

Information - PR
•

Informationen i klubben skal styrkes gennem hjemmesiden

•

Klubben skal have større synlighed på diverse sociale medier.

•

Udbrede kendskabet til volleyball og kidsvolley, idet alle klubbens medlemmer opfordres til at
arrangere volley”turneringer” på deres uddannelsessted eller arbejdsplads. Klubben vil arbejde på
at etablere samarbejder med efterskoler og byens uddannelsesinstituioner.

Ungdomsafdelingen
•

Klubben skal være kendt for et godt idrætsmiljø for børn.

•

Der arbejdes løbende med at udbrede kendskabet til volleyball hhv kidsvolley på folke-/fri- og
efterskoler, ungdomsuddannelser og lokale videregående uddannelser.

Sociale arrangementer - m.m.
•
•

Det tilstræbes at ungdomsholdene tilbydes et stævne om året, hvor der indgår overnatning.
Klubben betaler stævnegebyr, mens øvrige udgifter afholdes af spillerne.
Det tilstræbes at der afvikles klubarrangementer i løbet af sæsonen.

•

Information om klubarrangementer skal informeres via facebook, hjemmeside og opslagstavle i
Stadionhallen.

•

Det tilstræbes at der arrangeres beachtræning og turnering i sommerperioden.

Generelt
•

Det skal være sjovt at gå til volleyball.

•

Alle medlemmer af klubben skal yde et stykke arbejde til gavn for fællesskabet

•

Øge medlemstallet

Optræden
•

Vi vil kendes for en fair optræden såvel overfor dommere som mod- og medspillere

Målsætningen blev godkendt med de anførte ændringer.
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Pkt 5. Fremlæggelse af årets budget - herunder fastsættes kontingent for næste sæson
til godkendelse.
Budgettet har været udsendt til medlemmerne sammen med regnskabet
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent til sæson 2020-21.
Thorben oplyser at aldersgruppen justeres opad for U21, som fra sæson 2020-21 ændres til
U22.
Ellen oplyser at klubben ikke kan forvente stort bidrag fra Kulturperlen i 2020 pga corona, men
samtidig er klubbens egenkapital tilfredsstillende..
Bestyrelsens forslag til budget og kontingent godkendes.
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Pkt 6. Valg af medlemmer samt 1. og 2. suppleant til bestyrelsen
På valg er Jonas Andersen, Katrine Damsbo og Ellen Brunebjerg. Ingen af dem genopstiller.
Følgende opstiller og bliver valgt til bestyrelsen: Anne-Gerd Bejrholm, Mike Thinggaard og
Michelle Grønne.
Som suppleanter vælges 1. Cecilie Klindt og 2. Puk Nørgaard
Pkt 7. Eventuelt valg af medlemmer og suppleanter til diverse udvalg efter bestyrelsens
skøn
Bestyrelsen har et stående udvalg til arbejdet i Kulturperlen, som Lissi Bundgaard og Ellen
Brunebjerg fortsat varetager.
Pkt 8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
Lissi Bundgaard og Lars Andersen modtager genvalg som revisorer. Lise Rægaard som
suppleant.
Pkt 9. Behandling af indkomne forslag
Anne-Gerd har foreslået til GF i marts at inddele ungdomshold efter alder, således at man
spiller på det hold, som passer til alderen og for at sikre større tilhørsforhold/sammenhold.
Medmindre man er så dygtig at trænerne udtager en spiller til et højere rangerende hold.
I henhold til klubbens målsætning opfordres ungdomstrænere til fx at arrangere et
holdarrangement. Pt er der hverken spillere eller trænere nok til at opdeles i træningshold efter
alder i større omfang end der allerede er.
Pkt. 10 Eventuelt
Gustav påpeger at det sociale har høj værdi sammen med volleyballen.
Puk peger på at det er vigtigt at modtage nye spillere og få præsenteret sig for hinanden. Det
er trænerne, som skal sørge for modtagelsen.
Nye trænere har behov for at bestyrelsen eller en anden træner præsenterer klubbens
forventninger og sætter trænerne i gang. Herunder får bestilt trænertøj.
Thorben orienterer om ny sponsorkontrakt med Thisted Forsikring, som betaler til trøjetryk.
Sponsoren giver hver henvisning til en forsikringsdrøftelse med 100kr til henviseren, hvilket
fratrækkes spillerens kontingent efterfølgende september.
Giv besked til Thorben, hvis du kender nogen, som vil have en forsikringssnak med sponsor.
Desuden har vi lovning på at hjælpe til Sparekassen Thys store møde i efteråret, hvis det bliver
gennemført. Med 50 hjælpere tjener klubben 25.000 kr, som er øremærket til nye spilletrøjer til
alle medlemmer.
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Referat v. Kristine og Ellen
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