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Bestyrelsesmøde Holstebro KFUM Volleyball d. 21/9-2020.
Dagsorden
1. Konstituering af bestyrelsen. Anne Schulz fortsætter som kassér, Gitte er sekretær, Kristine er formand.
2.Økonomi - hvad er status dd, hvad er budgettet for aktiviteter som juleafslutning, generalforsamling mv
(Anne) Vi har pt. 200.000 i egenkapital. Der er derfor en sund økonomi i klubben. Kristine vender
kontingentopkrævning med Ellen, så vi kan få det sat i gang.
3.Opstart - indspark fra repræsenterede hold (Mike, Anne, AnneGerd og Michelle).
Mike fortæller at Herreholdet kun er blevet reduceret i antal siden opstart. 2. division damer kan også godt
bruge flere medlemmer. Aftalen bliver, at Mike får produceret en flyer/plakat, som kan masseproduceres
og lægges ud på VIA (Mike) og ungdomsuddannelserne (Kristine) Anne-Gerd undersøger mulighederne for
at få det på vores Instagram og Facebook. Desuden tager Anne-Gerd fat i Mathilde og Nanna angående
brug af vores sociale medier sider.
Kids starter op i næste uge med Mie og Trine som trænere. Kristine tager fat i Arvid for at få mailadresser
på tidligere spillere, så vi kan sende en mail om opstart.
Ellers ser situationen fin ud i klubben.
4.Trænersituationen og trænermøde. Der er lagt op til 2 gange trænermøder. Kristine får dette på plads.
5.Haltider - skal de reguleres. Intet nyt.
6.Trænerkurser. Eventuelle interne kurser. Mere kom vi ikke frem til.
7.Sponsorer- Kristine, Lise og Thorben skal have kigget på fornyelse af sponsor-kontrakter.
8.Skolevolley. Vi er enige om, at pga. Corona skal vi ikke afholde noget i efteråret. Men vi skal gerne have
fat i alle materialer og skabeloner fra Ellen, og eventuel høre hende, om hun vil hjælpe til næste år.
9. Klubudvikling. Hvordan bliver vi synlige? Vi tager fat i reklame via Mike´s flyers. Kristine undersøger mht.
lystavle-reklamer.
10.Corona - Kristine følger udviklingen nøje og holder kontakt med trænere m.v.
11.Eventuelt. Anlægskoncerter skal gerne meldes ud i god tid, så de unge spillere har mulighed for at
planlægge. Michelle får ansvaret for lagenvolley og julefrokost. Vi diskuterede rimeligheden i, at de unge
spillere skal tage et klubansvar ved lagenvolley. Det gøres ved at møde op de to-tre timer det står på. Der
blev snakket om muligheden for at de unge og voksne kan spille lagenvolley, når banke/pakkespil er slut. Vi
har hallen til klokken 22, så det skulle kunne lade sig gøre.

Støt vores sponsorer – de støtter os

