Generalforsamling i Aarhus 1900 Volleyball ‐ referat
Torsdag d. 19. februar 2015 – kl. 1900
I kantinen på Svømmestadion

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
Kasper Pedersen
2. Valg af referent.
Dorte Toft
NB: Dagsordenen er blevet rettidigt sendt ud, regnskabet er ikke.
3. Bestyrelsens beretning fra det forgangne år.
Formanden beretter:
‐

Gennemgang af de forskellige holds placering.

‐

Ny struktur for divisionerne gennemgås, denne gælder fra sæsonstart 2015.

‐

Holdsport.dk. Opfordring til at bruge klubkalenderen mere, så der kommer mere opbakning
til hjemmekampe og fester.

‐

Aktivitetsudvalg. Kom ikke op at køre i denne sæson, som ønsket. Opfordring til at melde sig
i den nye sæson.

‐

Trænermøde ved sæsonstart.

‐

Frivilligt arbejde i klubben: trænermangel, manglende opbakning og hjælp til fester.
• Opfordring til at hjælpe til i klubben, og melde sig som holdrepræsentant.
• Opbakning til festerne, da det er her klubben tjener penge. Giver også klubben et
bedre omdømme. Tag gerne kontakt til bestyrelsesmedlemmer.
• Tilbagegang i medlemstal. Det er en opgave for den nye bestyrelse at prøve at
finde flere medlemmer. Der er gjort lidt for at finde medlemmer vha. foldere og
plakater i oplandsklubberne. Mere reklame for klubben, og et bedre omdømme
som eftertragtet klub. Det må helst ikke koste for meget, da klubben ikke har
råd til ekstra udgifter. Klubben skal henvende sig til studerende, så der kan
komme en ny generation i klubben.

4. Repræsentant (Lise Julsrud) fra 1900’s hovedledelse informerer.
‐

Hovedledelsen arbejder for at skabe gode relationer imellem de forskellige dele af 1900.

‐

14‐16 afdelinger (2 er på vej ud: mountainbike og beachvolley)

‐

Reorganisering af hovedledelsen. Man har skullet vælges direkte ind, det har været svært at
gennemskue, hvad det indebar. Opdele de forskellige afdelinger i grupper, så der var et
tættere samarbejde. Tilbage til rødderne, hvad er det egentlig en klub af frivillige mennesker
består af?

‐

Repræsentatskabsmøde 25. marts.

‐

Hovedforeningsformand valgte at gå ud i oktober, ny formand: Dorte Hansen.

‐

Sculptures by the Sea: god mulighed for afdelingen for at tjene ekstra penge til klubkassen
med nattevagter.

‐

Vigør: arbejder på nyt samarbejde.

‐

Marselisløbet: hvis den nye bestyrelse er fremme i skoene og henvender sig til Marselis‐
fonden, kan der måske oprettes et samarbejde med dem igen.

‐

Kom gerne og spørg Lise, hvis man er interesseret i at høre mere om hovedledelsen.

‐

Opfordring til at dyrke fællesskabet i klubben, da det er det, der styrker klubben.

5. Kassereren fremlægger regnskabet for 2014 og budget for 2015.
‐

Satset på medlemsfremgang i forbindelse med foldere og plakater. Dog nedgang i
medlemstal. Væsentlig lavere kontingentindkomst.

‐

Klubhæfter har ikke fungeret optimalt, da det blev lavet om til en app. Dette har ikke givet
klubben særlig stor indtægt.

‐

Fester har ikke givet overskud, tværtimod, da der ikke har været kontrol nok med festerne
og spiritusbeholdningen. Det der kan sælges tilbage til Føtex, skal sælges tilbage.

Udgifter:
‐

Turneringsgebyret er steget, da ligaen har været dyrere, samt højere kørselsgebyrer.

‐

Halgebyr er stabilt, samme haltider som sidst.

‐

Dommerbøder og kampbøder: dumme bøder at få, da det handler om indtelefonering og
manglende indsendelse af kampskemaer. Også bøder for forkerte udfyldte kampskemaer i
danmarksserien.

‐

Trænergodtgørelse: nogenlunde det, der var budgetteret med.

‐

Trænerkursus: brugt mindre end budgetteret

‐

Lokaleleje: brugt mere end budgetteret, pga. bøde for forkert benyttet lokale til

julefrokosten.
‐

Annoncer: bliver igen budgetteret med 1000,‐, så den nye bestyrelse kan lave
annoncearbejde.

‐

Tabt kontingent: Afskrivning pga. forkert udskrevne kontingenter og unavngivne girokort.
Det er blevet slæbt med i et par år, og bliver nu afskrevet.

‐

Underskud i alt 126.000,‐ efter afskrivning af tabte kontingenter.

Budget:
‐

Skrabet udgave.

‐

Sat ud fra en stigning i medlemstal.

‐

Fester: satser på overskud, vha. detaljeret plan for afholdelse af fester.

‐

Turneringsgebyr: usikker, da der kommer ny struktur.

‐

Trænergodtgørelse: trænergodtgørelse for forår 2015. Ingen trænergodtgørelse efter
sommer.

‐

Diskussion: Kasper mener ikke, at vi kan finde nye trænere uden trænergodtgørelse.
Jimmy: bestyrelsen er nødt til at skære betydeligt ned på udgifter.
Lise: mener, at der bør være trænerlønninger. Dette er realistisk, hvis der kan tjenes nogle
penge til klubben, og vi alle sammen gør en ekstra indsats.
Kasper: der bør ikke gives gratis kontingent til aktivitetsudvalg.
Nicolai: I de andre klubber, gives der ikke trænerløn, så hvorfor skulle det ikke kunne lade sig
gøre her i klubben?
Lise: Vi bør stile efter at få så billige trænere som muligt. Mener, det er et dårligt signal ikke
at sætte noget af til trænerløn.
Kasper: vi bør gøre en indsats for at få bolde ned fra loftet, da vi kunne spare
materialeudgifter.
Vender tilbage til trænerlønninger senere…

‐

Lokaleleje: budgetteret med den lokaleleje, vi ved, der skal bruges.

6. Fastsættelse af kontingent samt godkendelse af budget.
‐

Lise foreslår, at der sættes flere indtægter ind fra frivilligt arbejde. Disse kunne bruges som
trænerlønninger (måske i form af tøj). Mener at 5000,‐ er nok.

‐

Kasper opfordrer til at alle gør en indsats for at skaffe nye medlemmer i beachparken til
sommer. Synes, vi skal finde en god træner til introholdet, og at de skal have gode
træningstider, da der skal være opbygning fra bunden. Vi har mistet for mange medlemmer
til ASV på denne konto.

‐

Lise mener ikke, at man skal budgettere med øget medlemsantal, men der skal gøres en
indsats for at skaffe nye medlemmer.

‐

Aktivitetsudvalg skal ikke have gratis kontingent.

‐

Budgettet ændret: trænergodtgørelse: 6000,‐, ekstra indtægt: 5000,‐. Uændret kontingent.

‐

Der kan laves forhandling om trænergodtgørelse uden om budget.

Forslag fra medlemmer:
‐

Lise foreslår passivt medlemskab til 100,‐ kr./sæson for tidligere klubmedlemmer. Dette er
vedtaget ved afstemning.

‐

Forslag om studenterrabat på kontingent. Dette er for besværligt administrativt, mener
kassereren.

‐

I reklame for klubben: fremhæv, at man kan komme til klubben og prøvetræne uden at være
bundet.

‐

Budgettet er vedtaget ved afstemning.

7. Behandling af indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.
8. Valg af bestyrelse:
Formand – vælges for 1 år.


Jimmy Lauridsen – på valg, genopstiller ikke.



Jesper Saksø valgt som ny formand.

Næstformand – vælges for 1 år.


Jeanne Dybbøl – på valg, genopstiller ikke.



Ingen næstformand vælges. Dette er ikke et krav.

Kasserer ‐ vælges for 2 år.


Anders Raunsø – på valg, genopstiller ikke.



Ingen opstiller til posten. Forsamlingen giver mandat til at bestyrelsen kan finde
en ny kasserer inden for 3 uger. Hvis ikke der findes en ny, indkaldes der til

ekstraordinær generalforsamling.


Stine Nielsen er efterfølgende valgt som ny kasserer.

Menige bestyrelsesmedlemmer – vælges for 2 år.


Vibeke Andersen – på valg, genopstiller ‐ valgt



Christine Schäfer – på valg, genopstiller ‐ valgt



Dorte Toft – ikke på valg.



Nicolai Karlsen – ikke på valg.



Tine Kaastrup Pedersen ‐ stiller op – valgt.

2‐3 suppleanter – vælges for 1 år.


suppleant: Heidi Carlsen – på valg, genopstiller ikke.



2. suppleant: Janne Toft – på valg, genopstiller ikke.



3. suppleant: Sonja Braun – på valg ‐ valgt



Trine Kristensen valgt som 1. suppleant



Trine Estrup valgt som 2. suppleant

Revisor og revisorsuppleanter – vælges for 1 år.


Revisor: Tine Therkildsen Hansen – på valg, genopstiller ‐ Valgt



Revisorsuppleant: Peter Steensgaard – på valg, genopstiller ikke.



Lise Julsrud valgt som revisorsuppleant.

9. Eventuelt.
‐

Lise opfordrer medlemmer til at se hinanden i øjnene og at bakke om om hinanden, klubben,
bestyrelsen og fester. Vi skal vise, at vi gider have noget socialt sammen!

‐

Mix‐motion har arrangeret en aktivitet d. 11. marts.

‐

Kasper opfordrer til at komme i hallen d. 7. Marts og komme til fastelavnsfesten!

‐

Vibeke opfordrer til Unite‐Aarhus.

‐

Lægge kampe op på facebook, så folk kommer i hallen – opgave for den nye bestyrelse.

‐

Jesper: til fester skal vi tænke på, at vi er en klub og ikke mange individuelle hold. I stedet for
bordplan, så sociale initiativer (fx stoledans), da bordplan kan afholde folk fra at komme.

