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Generalforsamling 2021
Første gang planlagt indkaldt 15. marts, men aflyst pga. Covid19
Dagsorden jf klubbens vedtægter §7 og §8:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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

Pkt 1. Valg af dirigent
Konstatere at generalforsamlingen er rettidig indkaldt, idet datoen var annonceret allerede i marts på klubbens
hjemmeside.
Ellen Brunebjerg blev valgt
Pkt 2. Bestyrelsens beretning
Holdene
Kids/Teen
Seks spillere i alt. Tre piger i 7. klasse, en dreng i 5. klasse, en pige i 4. klasse og en pige i 3. klasse.
Vi nåede ingen stævner - pga Corona. Ærgerligt, for børnene ville gerne ud at spille
God dynamik - især set i lyset af aldersforskellen. De var vilde med volley-“lege” - også pigerne i 7. klasse
Det er helt klart ikke holdbart kun at have tre spillere i en aldersgruppe - det er meget sårbart ift. stævner, og vi var
også få til træningerne.
DU/HU 15/17
Antal spillere: 17 i alt, 7 piger og 10 drenge.
Det er kun blevet til et stævne i denne sæson, men her fik de en meget større forståelse for spillet på trods af de to
tabte 3-sætskampe.
Spillerne har det rigtig godt med hinanden og nyder at spille volley. Selvom niveauforskellen er stor, har de alle været
en lige stor del af holdet.
Der er stor aldersforskel i gruppen, men det har ikke haft negativ betydning. - Beachvolley er desværre uden det store
fremmøde. Kun 2 spillere kommer fast hver gang.
DU18/21
20 aktive spillere. Men også her er der plads til forbedringer i forhold til fremmødet. En del træner kun en gang i ugen.
Stor niveauforskel, så samarbejdet med 2. Div. fungerer fint.
Ingen deltagelse i stævner
2.div
Truppen består af 8 spillere.
Opstarten var en lille udfordring for alle på holdet, da der skulle findes nye
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hæver alternativer, idet holdets hidtidige hæver var flyttet i forbindelse med påbegyndt uddannelse. Resultatet blev
at holdet for nuværende anvender 2-hæver system og brugen af Libero. Der har gennem sæsonen været deltagelse af
spillere fra U19-21 holdet til nogle af 2. divisions træningspas. Håber også, at denne form for spiller deltagelse, kan
bliver en mulighed i den kommende sæson hos 2. division Damer.
2. division nåede at spille 3 kampe inden C-19 nedlukningen. Det blev til 1 sejr og 2 nederlag.
Beachvolley bliver der spillet mandag og onsdag. I dårligt vejr bliver der løbet eller gået. Thorben er utrolig tilfreds
med at 2. division Damer mødes uanset vind og vejr.
JSH - HU18/21/Senior
13 aktive spillere med vekslende fremmøde. Det blev pludselig interessant at komme til træning, da vi fik restriktioner,
hvor træneren enkelte gange måtte gå hjem, så der kunne være en ekstra spiller.
Desværre er der en del der er stoppet. Dels pga. studie i anden by eller taget til nærliggende klub eller stoppet helt.
Altid supergode træninger. Dog bedst når alle dukker op.
Ingen deltagelse i stævner.
MIX:
I efteråret 2020 har Mix bestået af ca. 6-8 spillere - lige mange kvinder og mænd.
Holdet har ikke deltaget i turnering pga smitterisiko, og nogle spillere har meldt fra træning af samme grund.
Sidste træning var den 7. december 2020.
Mix har endnu ikke trænet udendørs i foråret 2021

Kulturperlen
Vi har stadig en hel andel i kulturperlen. Ellen Brunebjerg og Lissi Bundgaard varetager denne opgave.
Grundet Covid-19 har der været lav aktivitet i Kulturperlen og derfor har klubben ikke stillet med ligeså mange
hjælpere som tidligere.
Beachbaner
Vi har faste træningstider mandag og onsdag.
Udenfor disse tider anbefales det at reservere banerne, såfremt man ønsker at benytte dem. Reservation sker gennem
kommunens portal som du finder link til her: https://www.holstebro.dk/beachbaner
Der kræves login!
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.
Diverse
Klubbens bestyrelse vurderede at det ikke var muligt at stå for et skolevolleyarrangement, hvor elever fra flere af
byens skoler blev samlet og samtidig kunne sikre at diverse restriktioner blev holdt.
Bestyrelsen
Bestyrelsens har afholdt bestyrelsesmøder hen over sæsonen. Der er fint samarbejde. Vores primære
omdrejningspunkt har været hvorledes diverse Covid-19 restriktioner har skullet håndteres så vi har kunnet afvikle
mest mulig træning for flest muligt.
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Bestyrelsen har flere tiltag liggende mhp at rekruttere nye medlemmer. Tiltag som vi har vurderet ikke har været
aktuelt at sætte i gang i år grundet Covid og de derved affødte begrænsninger og forsamlingslofter.
Generelt om klubben:
Vi har i år været ekstra udfordrede på næsten alle hold henset til antal spillere. Ved indberetningen ultimo januar var
der 74 spillere i klubben.
Klubben kan tilbyde kvalificerede trænere til alle seniorhold, men vi er udfordret på at trænergerningen ligger på få
hænder.
I ungdomsafdelingen har vi i år haft en god og kvalificeret trænerbemanding, men her er udfordringen at der særligt i
kids/teen har været for lille tilslutning. Denne problematik bør vi som klub have mere fokus på i den kommende
periode, da denne afdeling jo er fødekæde til vores seniorhold.
Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne takke trænerne for deres indsats gennem sæsonen.
Fluktuationer i spillere til træningspas giver udfordringer på alle hold og har stor indflydelse på den træningsoplevelse
som den enkelte har.
Særligt i år har vi nydt godt af Jørn Madsens hjælp til at reservere haltider. Det har været en ekstra stor hjælp i en
sæson præget af mange kampaflysninger/-flytninger. Det vil jeg på bestyrelsens vegne gerne takke ham for.
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.
Vi er en lille klub, hvor vi har mange gode oplevelser, så derfor kan jeg kun opfordre til at alle løfter i flok.
Beretningen blev godkendt
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Pkt 3. Fremlæggelse af regnskab

Regnskabet blev godkendt efter få spørgsmål.
Pkt 4. Fremlæggelse af målsætning for sæson 21/22
Målsætning for sæsonen 2021/22
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Nye medlemmer
• Alle nye medlemmer i klubben skal opleve at blive taget godt imod.
• Nye medlemmer kan orientere sig i folderen: ”Velkommen i Holstebro KFUM Volleyball” som man finder på
klubbens hjemmeside.
• Kidsspillere og deres forældre modtager personligt en folder ”Kidsvolley i Holstebro KFUM Volleyball” med
information om træning, stævner, kontingent mm. ved indmeldelse. Holdets træner kan hente folderen til
udskrift fra klubbens hjemmeside.
• Klubben arbejder på rekruttering af spillere til alle hold, men med fokus på ungdomsholdene.
Trænere / træningen
• Der bør være en kvalificeret træner til alle hold.
• 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.
• Nye trænere bliver tilknyttet en kontaktperson i klubbens bestyrelse eller en erfaren træner.
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
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Optræden
• Vi vil kendes for en fair optræden såvel overfor dommere som mod- og medspillere
Målsætning er godkendt.
Pkt 5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent til godkendelse

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent til sæson 2021-22. Nedenfor ses Kontingentsatser som det blev besluttet for
indeværende sæson
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Der er ansøgt om kompensation fra DIF pga. tabt indtjening fra Kulturperlen, repræsentantskabsmøder og udgifter
til halleje. Disse indgår ikke i budgettet. Det blev vendt hvad der skal bruges bolde på, da vi risikerer at ramme de
negative renter. Der forslås at indkøbe nye kampbolde (10-12 stk) til Divisionsholdet.
Næste års kontingent forbliver som det er pt.
Der drøftes om opgaven med kontingentindbetalinger kan løses på en lettere måde, via indkøb af Mobilepay eller
anden betalingsportal. Lise Rægaard er sat på sagen. Anne Schulsz har allerede lavet noget af forarbejdet.
Pkt 6. Valg af medlemmer samt 1. og 2. suppleant til bestyrelsen
Gitte Bach Andersen og Kristine Axelholm Grünberger er på valg og modtager IKKE genvalg til bestyrelsen.
Nye bestyrelsesmedlemmer er Nanna og Jens Lausen
1. suppleant er Viktor Fyhn
2. suppleant er Kristine Grünberger
Kassérer er Lise Rægaard, som ikke er en del af bestyrelsen.
Pkt 7. Eventuelt valg af medlemmer og suppleanter til diverse udvalg efter bestyrelsens skøn
Bestyrelsen skønner at der ikke er nogle udvalg der skal nedsættes.
Andre udvalg slettes af hjemmesiden, da der ikke er et aktivt udvalg.
Pkt 8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
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Indtil nu har Lissi Bundgaard og Lars Andersen varetaget opgaven som revisorer og Lise Rægaard opgaven som
revisorsuppleant.
Lissi og Lars genopstiller helst ikke
Lars Andersen og Ellen Brunebjerg er revisorer.
Revisorsuppleant er Kristine Grünberger
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Pkt. 9 Behandling af indkomne forslag.
Formanden har modtaget dette indkomne forslag
Forslaget bortfalder idet det var muligt at opstille og vælge nye bestyrelsesmedlemmer
Sørvad den 3/5-21
Til formanden Grundet en sæson præget af Covid-19 og deraf følgende mange forandrede (anderledes) forhold
indstiller undertegnede at det gøres muligt at genvælge repræsentanter til bestyrelsen som i lighed med klubbens
normale suppleanter kun vælges for ét år, således at der skabes mulighed for en grundig overdragelse til et nyt
kommende formandskab.
Med venlig hilsen
Kristine Axelholm Grünberger

Pkt 10. Eventuelt
Der stilles forslag i at få gang i et samarbejde med Trivselshuset. Desuden vendes der om vi har transportable net,
her skal vi have fat i Arvid, da han tidligere har været rundt på skoler.
Der skal tidligt være styr på trænere. Især kids kommer til at mangle til næste sæson.
Lise Rægaard deltager i møde med kommunen tirsdag d. 11. maj. Et møde angående træningsmuligheder i juni og
august.
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Holstebro KFUM Volleyball - Vedtægter
§ 1: Foreningens navn
Foreningens navn er: “Holstebro KFUM Volleyball”, og foreningen er medlem af
KFUM´s Idrætsforbund i Danmark.

§ 2: Foreningens hjemsted og stiftelse
Foreningen er hjemmehørende i Holstebro kommune og stiftet 2/12-1987 på initiativ
af bestyrelsen i det tidligere “Holstebro KFUM´s Volleyballsektion” af 11/9-1968 og i
det væsentlige bygget på denne forenings medlemsskare.

§ 3: Foreningens formål
Foreningens formål er på et folkekirkeligt grundlag at skabe de bedste muligheder for,
at dens medlemmer kan udøve deres idræt - volleyball, idet der i såvel idrætslige som
sociale forhold tages hensyn til både bredden og eliten.

§ 4: Medlemskab
a) Som medlem kan optages enhver, der vil overholde foreningens vedtægter.
Udmeldelse skal ske til foreningens kasserer. Ved udmeldelse foretages afregning
af kontingentrestance m. m.
b) Bestyrelsen kan som eneste myndighed ekskludere et medlem.
c) En sådan eksklusion skal fremlægges til godkendelse på næste generalforsamling.

§ 5: Kontingent
a) Kontingent for den efterfølgende sæson fastsættes på den ordinære
generalforsamling.
b) Bestyrelsen kan efter vurdering i det enkelte tilfælde bevilge enkelte medlemmer
eller grupper heraf hel eller delvis kontingentfritagelse.

§ 6: Foreningens medlemskab af andre forbund / foreninger
Ændret medlemskab af forbund / foreninger skal godkendes på førstkommende
generalforsamling.

§ 7: Generalforsamling
a) Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
b) Generalforsamling med dagsorden varsles ved opslag på træningsstederne samt
på klubbens hjemmeside senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
c) Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer af foreningen samt alle
inviteret af bestyrelsen.
d) Stemmeret har alle medlemmer, som ikke er i kontingentrestance.
e) Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.
f) Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1: Valg af dirigent (Ledes af formanden).
2: Behandling af indkomne forslag.
3: Eventuelt.
g) Indkomne forslag skal foreligge skriftligt hos formanden 5 hverdage før
generalforsamlingens afholdelse.
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h) Afstemningen skal på forlangende af blot et medlem være skriftlig.
i) Afstemningen afgøres ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed foretages et
skriftligt omvalg. Ved ny stemmelighed bortfalder forslaget.

§ 8: Ordinær generalforsamling
a) Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts.
b) Dagsordenen til ordinær generalforsamling skal foruden punkterne nævnt i § 7: f)
indeholde følgende punkter, der placeres umiddelbart efter valg af dirigent:
1: Bestyrelsens beretning om foreningens arbejde i det forløbne år fremlægges af
formanden til godkendelse.
2: Foreningens reviderede regnskab fremlægges af kassereren til godkendelse.
3: Fremlæggelse af næste sæsons målsætning til godkendelse.
4: Fremlæggelse af årets budget - herunder fastsættes kontingent for næste
sæson til godkendelse.
5: Valg af medlemmer samt 1. og 2. suppleant til bestyrelsen.
6: Eventuelt valg af medlemmer og suppleanter til diverse udvalg efter
bestyrelsens skøn.
7: Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
c) Det reviderede regnskab skal foreligge skriftligt på generalforsamlingen.

§ 9: Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen ønsker det, eller 1/4
af medlemmerne skriftligt forlanger det med angivelse af emne(r) til dagsordenen.

§ 10: Bestyrelsen
a) Bestyrelsen på 5 medlemmer, 1. og 2. suppleant, 2 revisorer samt 1
revisorsuppleant vælges af generalforsamlingen.
b) Kasserer, revisorer og suppleanter vælges direkte. I øvrigt konstituerer
bestyrelsen sig selv med formand, næstformand og sekretær.
Kassereren behøver dog ikke at være medlem af bestyrelsen.
c) Valgperioden er 2 år, således at formand samt 1 medlem efter tur vælges på lige
årstal, mens kasserer samt 2 eller 3 medlemmer jævnfør § 10 b vælges på ulige
årstal. Revisorer og suppleanter vælges kun for 1 år af gangen.
d) Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer med stemmeret ved
generalforsamlingen.
e) Sekretæren fører referat fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.
f) Kassereren fører foreningens regnskaber.
g) Regnskabsåret følger kalenderåret.
h) Bestyrelsen nedsætter på egen eller generalforsamlingens foranledning eventuelle
udvalg.
i) Bestyrelsen drager omsorg for, at hele foreningens formålsparagraf tilgodeses,
således at arbejdet udover det rent idrætslige også kommer til at omfatte møder,
fester, klubaftener o. lign., som kan fremme kammeratskabet og sammenholdet i
foreningen.
j) Bestyrelsen er i alle henseender ansvarlig overfor generalforsamlingen.
k) Foreningen tegnes af formanden og kassereren.
l) Foreningens midler opbevares på en bankkonto og/eller på en girokonto. I særlige
tilfælde kan mindre kontante beløb opbevares hos kassereren eller hos formanden.

§ 11: Vedtægtsændringer
a) Vedtægtsændringer kan kun ske på en generalforsamling.
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b) Forslag til vedtægtsændringer skal foreligge som selvstændige punkter på
generalforsamlingens dagsorden.
c) Vedtægtsændringer skal vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 12: Foreningens opløsning
a) Foreningens opløsning sidestilles med vedtægtsændringer; dog skal den vedtages
med 3/4 af de afgivne stemmer.
b) Ved foreningens opløsning henstilles foreningens aktiver på en konto i et lokalt
pengeinstitut, hvor de administreres af MJVB. Disse aktiver tilfalder den første
forening i Holstebro, der startes med formålsparagraffer svarende til disse.

§ 13: Vedtagelse
Nærværende vedtægter er godkendt på Holstebro KFUM Volleyball´s
generalforsamling 31/3-2016.
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