Sønderborg Volleyball Klub
Mødereferat Generalforsamling
1. marts 2018
1. Valg af dirigent og referent
Cristi Dorofte bød velkommen til den ordinære generalforsamling for Søndeborg
Volleyball Klub.
14 fremmødte medlemmer.
Morten Møller Nielsen vælges som dirigent.
Mette Munk-Christensen vælges som referent
Klubben er vært for sandwich og sodavand.
Morten konstaterer, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamling, og at
forsamlingen er beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsen aflægger beregning v. Cristi Dorofte
Godt damehold på 3. pladsen i 2. Division, træner er Stine Gørtz. Ingen planer om 1.
Division næste år. Træner sammen med STA og Peter Lyø. Mange unge forlader
holdet næste år da de rejser fra byen.
U14 har 12 spillere, stabilt engageret fremmøde. Forælder skaffet sponsorat på 7000
fra Lodam til Hoodies. 2 Teen U14 hold har kvalificeret sig til DM. Trænere Marie
Gørtz, Anette Hansgaard og Stine Gørtz.
Kids 12-16 spillere hver gang . Det går godt. Gik godt til pokalfestival!
DU 16. Få spillere, ca 6 stk holdfællesskab med andre klubber foreslås.
Fokus på mix og herreholdet. Mix kører godt nu. Ca 15 i alt, 10 til træning hver gabg.
Tager til DGI kampe. Gode til at poste det facebook.
Herreholdet kører ikke. Der er kommet 4-5 fra Statsskolen. Der er ca 6 til hver
træning.
Der er stort set ingen til Students træning efter 1.2.18 hvor Lucaz er rejst.
Aktiv sommerferie fortsætter, men Kulturnatten er på pause pga manglende
opbakning.

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for regnskabsåret 2017
Regnskabet gennemgås, uden bemærkninger.
Se særskilt ark
Godkendt

4. Fastsættelse af kontingent
Nuværende kontingent fastholdes.

5. Behandling af indkomne forslag
Ingen

6. Valg til bestyrelsen
På valg:
Stine Gørtz modtager genvalg, valgt
Jens Vinther stopper
Jens Møller Pedersen stopper
Jennifer Lerbeck stopper
Stopper:
Stine Bagger er flyttet, stopper derfor
Vælges:
Morten Møller Nielsen vælges som kasserer
Tina Nydahl vælges som medlem
Helena Steffensen vælges som medlem
Camilla Juhl fortsætter som suppleant
Sidste suppleant findes snarest

7. Valg af revisor og revisorsuppleant
Per Lachenmeier genvælges som revisor
Jens Møller Pedersen vælges som revisorsuppleant

8. Den kommende sæson
Vi arbejder på fortsat succes. Fortsat fokus på herreholdet og Students.
Sune har valgt at stoppe som træner i næste sæson.

9. Eventuelt
OK sponsorater fra tankning foreslås.
Julegaver - vi prøver med et arrangement spisen med trænere og bestyrelse i stedet
for gaver, da trænerene hellere vil prøve dette.

