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Årsberetning maj 2021, Kolding Volleyball Klub

Kærealle!

Grundet omstændighederne med COVID-19, så er dette års generalforsamling udskudt fra dets oprindelige

afholdelsestidspunktsidst i februar 2021 til d. 1. juni 2021. Jf. klubbens nuværende vedtægter, så skal en

generalforsamling afvikles fysisk og kan ikke afvikles online og derfor var vi nødsagettil at udskyde

afviklingen til senere. Til orientering har bestyrelsen valgt til dette års generalforsamling at stille som

forslag, at der skal være mulighed for online generalforsamling — mere om dette ifm. generalforsamlingen.

Vi vil gerne sige en stor tak til alle, som har indfundetsig til årets generalforsamling. Vi har valgt til denne

generalforsamling ikke at have fælles spisning, men håber fremadrettet, at fællesspisning kan blive en fast

del af generalforsamlingeri KVK.

2020 startede som de fleste andre sæsoner medfuld aktivitet over hele linjen. Efter afholdelse af et

vellykket KVK Julestævne3. juledag 2019, startede træning og kampefor fuld damp i januar. Men ikke

længe skulle der gå, førend en flagermusi Kina skulle vise sig at blive både ”verdensberømt” og berygtet på

megetkort tid og ikke mindst få kæmpe betydning for stort set alle menneskeri verden.

Onsdagd.11. marts lukkede Statsministeren landet ned og en helt ny dagsorden havde indfundetsig ikke

bare i KVK, men i hele Danmarkog i verdenen omkring os. Konsekvenserne med COVID-19 var tydelige fra

dag 1 og bestyrelsen besluttede at handle hurtigt og sendte Jacob hjem til USA. Det var en svær, men

nødvendig beslutning bl.a. fordi vores Dame 1 hold lå og kæmpede med om oprykningtil 1. division.

Frustrationen for Jacob (og holdet) lå bl.a. i ikke at få lov at afslutte en ellers god sæson på ordentlig vis.

Samtidigfik vi ikke lov til at afslutte en ellers rigtig god sæson, hvorvi havde fremgang i mangeaf vores

aktiviteter. Vi oplevede også, at vi med hårdt arbejde var ved at få rettet op på en skrøbelig økonomii

klubben,så situationen med COVID-19 var særdeles uvelkommen.Vi kunne nu kunvente ogse, hvilke

konsekvenserderville følge trop efter den fremstormende COVID-19.

Sæsonen 2020-21blev sat igang på næsten almindelig vis i august, men ret hurtigt kom derrestriktioner

for, hvordan vores træninger og kampeskulle forløbe. Forsamlingsforbud i første omgang udskød og senere

aflyste kampe, træningerne blev medrestriktioner på antal deltagere, hallen blev zoneopdeltforså til

decemberat alt træning blev lukket ned — tidlig juleferie og ingen KVK Julestævne at glædesigtil.

Indgangentil 2021 blev med uvished om både genåbning, mulighed for træning, kampe og ikke mindst den

sociale omgang mellem alle klubbens medlemmer.

Ligesom viallerede i 2019 kunnese effekten af klubbens valg om at ansætte en udenlandsk træner, så

fortsatte dette i 2020. Vores ansættelse af Jacob Inman havdegivet klubben og vores medlemmerendnuet

rygstød og Jacob har i 2020 ydet en flot og dedikeret indsats på alle de hold, hvor han har væretaktiv.

Bestyrelsen satte eventyret om udenlandske trænere i KVK i søen med henblik på, at der kunne skabes en

rød tråd mellem holdeneogi vorestilgang til træning og kampe. Endvidere så vi os nødsagettil at skabe en

merestabil trænersituation i klubben idet vigennem mange sæsoner har kæmpet medat manglefrivillige

træneretil holdene. Vi er ikke i mål endnu — kommervi det nogen sinde? — menvi synes, at vi har opnået

en form for kontinuitet og stabilitet ved at have først Connor og nu Jacob som ansatte og spredt ud påflere

målgrupper. Vi vil derfor også i fremtiden fortsætte med at investere i udenlandske trænerkapaciteter og

håberat dette bl.a. kan være medtil at fastholde klubbens position i dansk volleyball og udvikle klubben

fortsat.

  



Kolding Volleyball Klub

Vi har også set, at med ansættelsen af udenlandske trænere, så har vi sat nye standarter for, hvordan

breddevolleyball klubber kan arbejde. Jacob har i 2020 værethyrettil undervisning i Vejen Kommune, har

haft volleyball lektioner på Kolding Gymnasium samthar hjulpet med undervisningenaf børn i Kolding

Kommunesidrætsskole projekt. Disse opgaver har givet Jacob en god fordeling af timerne på en uge og

samtidigt en mulighed for klubben for at promoveresig ift. forskellige aktiviteter vi har i klubben.

Mærkværdigt nok, så blev 2020 endnuenganget år, hvor vores medlemstal steg. Vi gik fra 212

registrerede medlemmeri 2019til at have 233 registrerede medlemmeri 2020. Dennestigning skyldesi høj

grad et øget antal af ungdomsspillere. Dette læggersig helt på linje med, hvad klubben gernevili

fremtiden,så vildt dejligt, at klubbens indsats for denne målgruppebarfrugt i et så mærkeligt år. En stor

tak til alle jer, som bakker op om voresklub — I er og vil forhåbentlig fortsat være gode og dygtige

ambassadørerså vi også i fremtiden kan fortsætte medlemsfremgangeni KVK.

Senior volleyball

Det er svært at give en afsluttende status på sæsonen 2019-20 idet COVID-19 satte en stopper for sæsonen

inden denvarhelt færdigspillet. Men generelt set, så havde vi en tilfredsstillende sæson. I skrivende stund

er alle turneringer suspenderet og de nuværendeplaceringeri de forskellige divisioner og serier er

bibeholdt tilden kommende sæson 2021-22.

Herre 1: Holdet sluttede sæsoneni toppenaf 2. division og det kan som i forrige sæson betegnes som

fornuftigt. Holdet knokler med en kontinuitet ift. fremmøde og det er svært for klubbenat finde det rigtige

setup af træner. Brian og Lise Lotte gav stafetten videre efter 2019-20 sæsonen, men det var desværre

svært for bestyrelsen at finde afløsere. Til sæsonen 2020-21 havdevi derfor ikke en løsning på plads og det

blev derfor ofte Jacob, som stodfortilrettelæggelsen af træningerne,hvilket ikke var en del af aftalen, som

vi havde indgået med Jacob. Detvar derfor ikke tilfredsstillende for hverken holdet, Jacob eller bestyrelsen.

Herre 2: Det har de seneste sæsoner knebet gevaldigt med opbakningtil Herre 2. Dette kan ses på antallet

af herrer, som ønskerat prioritere træning og ikke mindst kampe. Holdetligger spillemæssigt i den gode

halvdel af Danmarksserien, men fremmødettil kampe har ofte været på kun 6 herrer og ofte med hjælp fra

enkelte talentspillere. Holdet nåede aldrig at få en kamp i sæsonen 2020-21 inden COVID-19 satte en

stopper for kampe.

Dame1: Holdet sluttede sæsonen som 3eréi 2. division, men stadig med matematisk chanceforat sikrer

sig den oprykning, som holdetgik efter. Da COVID-19 satte en stopper for kampe og senere aflyste

sæsonen,så blev Dame1 tilbudt en pladsi 1. division, hvilket vi takkedeja tak til. Holdet var derfor

spændte og opsatte på at bevise deres berettigelse til oprykning, hvilket de beviste ved at vinde den første

kamp i sæsonen 2020-21 og lå i midterfeltet efter de tre første spillede runder. Efter aflysningen af alle

kampeervi derfor på status quo ved opstart af den kommende sæson 2021-22.

Dame2: Vores Dame2 sluttede (som sædvanligt) sæsonen 2019-20 af medatligge i toppen af

Danmarksserien. Der var derfor forhåbninger om, at man i sæsonen 2020-21 skulle spille med om

oprykningtil 2. division, men som alle andre hold, så blev sæsonen aflyst og dermed også status quo, på

såvel placering som forhåbningertil sæsonen 2021-22. Holdet havde lidt udskiftning på trænertjansen idet

Gunnertog over for Karsten, mens Sheldon fortsat tog del i trænertjansen én gang om ugen.

Mix: Som alle andre hold, fik Senior Mix ikke den afslutning, som de skulle have haft. Tanker om et

decideret voksen begynderhold blev til handling fra august 2020 og med Jacob som ”indpisker”. Dette gav

både tilgang af nye medlemmerog samtidig et løft og en prioritering af klubbens begyndere. De mere

rutineredespillere klarer sig mere eller mindre selv indtil COVID-19 også herfik overtaget. Dermed blev  
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2020stort set uden kampefor alle klubbens mixere. Mentil gengæld en afklaring på, at vi vil fortsætte

satsningen på træning for voksen begyndereind i fremtiden. Der arbejdes også på et trænersetup,til de

mere "erfarne" mix spillere, så kvaliteten i deres træning også bliver endnu bedre for den kommende

sæson.

Senior+ Volley: Vores Senior+ Volley havdevi til sæsonen 2019-20 store forhåbninger og vi oplevede god

tilslutning hertil. Men ved opstarten til sæsonen 2020-21 mentevi ikke,at tilbuddet om volleyball for den

ældre generation gav mening midtvejs i en COVID-19 pandemi. Senior+ Volley kom derforaldrig i gang,

selvom vitil sæsonen havdeallieret os med både Knud og Henning på trænersiden. Men hverken trænerne

eller bestyrelsen har mistet modet og bestræbelserne på, at Senior+ Volley skal blive stort i KVK leveri

bedste velgående.

Ungdomsvolley

Klubbens arbejde med ungdomtogfor alvorfart i 2020. Vi deltog i flere DM-kval'er end nogensinde, men

desværre blev vores deltagelse i de forskellige DM'er aflyst pga. COVID-19. Vi var derfor spændte på

efteråret og på, hvor mangespillere der ville dukke op til en ny sæson. Menvi kunne konstatere, at der

igennemhele efteråret løbende kom flere og nye medlemmertil vores aktiviteter for ungdom og inden

nedlukningenførjul, var antallet af spillere i hallen 35-40 spillere af gangen — lidt et paradokstil store dele

af det øvrige foreningsliv, ssm kæmpede med nedadgåendedeltagerantal.

Endnuetlyspunktvar, at antallet af drenge pludselig eksploderede og mængdenaf drenge specielt hos de

ældste af ungdomsspillerne var nu på halvdelen — pyha, flere var begyndt at kalde os for en pigeklub, så

opløftende, at drengenealtså var til at få til at spille volleyball alligevel. Så uden faktisk at have ydet det

store for rekrutteringen af flere drenge, så kom dehelt afsig selv. Klubbens fokusi fremtidenvil i høj grad

være på at styrke rekrutteringen og ikke mindst fastholdelsen af disse.

På Kidsvolley siden er der nye spændendetider i møde — tror vi på! Klubben startede selv Kidsvolley i

Bramdrupdam for3 år siden, mens mani Dalby har haft det i snart en del år. KVKvil i fremtiden styrke

indsatsen for Kidsvolley rundt i Kolding. Der arbejdes på, at vi kan understøtte det allerede eksisterende

arbejde i Dalby, men også andre steder i de mindre lokalsamfundi Kolding, ønskervi at opbygge Kidsvolley.

Helst vil vi, at Kidsvolley opstår som et lokal forankret initiativ og evt., hvor KVK understøtter bedst muligt.

Hvis ikke dette kan lykkes,vil vi i fremtiden overveje mulighederne for at KVK kan have mindre afdelinger

medKidsvolley. Hvis vi som ungdomsklubog seriøs voksenklub, ønsker fortsat styrkelse af vores aktiviteter,

så menerbestyrelsen, at vi skal opbygge et stærkt børne- og ungdomsarbejde rundt i de mindre

lokalsamfundi Kolding. Arbejdet hervil blive understøttet af idrætsskole projektet i Kolding Kommune,

hvor KVK underviseri Kidsvolley på flere af skolerne i området.

Trænersituation

Vi er som altid interesseret i, at have en så stor og bred trænergruppe som muligt. Vi oplever på detsidste,

at flere byder ind medat hjælpe. Det hjælper klubben utroligt meget, at vi på alle hold og niveauer kan give

kvalificeret træning og at spillerne oplever, at der altid står en trænerklar. Menvi har stadig brug for flere

kræfter, så vi vil derfor opfordre alle, som har en lille trænerspire i maven, om at blive træneri klubben, så

vi fortsat kan tilbyde alle holdene en kvalificeret træning.

Bestyrelsen vil gerne ved dennelejlighed sige TUSIND TAKtil alle vores trænere.I gør et fantastisk stykke

arbejde og vi er super stolte af, at vi har en stor og dygtig flok. Uden jer ville det være svært at have den

succes, som vi opleverfor øjeblikket.  
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Frivillighed

Det er efterhånden blevet en tradition, at KVK hjælper Kolding Beachvolley Klub med afvikling af deres

årligt tilbagevendende beachstævner (Touren og andre). Her harvi de sidste par år stået for salg af mad og

drikke og dette tænker bestyrelsen også skal fortsætte med,idet vi her genererer nogle pengetil vores

egen klub. Derskal her lyde entak til det udvalg, som ved sidste sommers stævner, stod med ansvaret.

(Rikke) Vi vil allerede nu opfodretil, at flere eller andre byder ind på at være medi udvalget og løse denne

opgave. Sommerens stævnergav ikke så meget som håbetbl.a. på den for meget omtalte COVID-19.

Vi håbervi i fremtiden kan få lov at byde ind på gode og spændende opgaverog har bl.a. kontakten til Rock

UnderBroeni Middelfart samttil lokale spillersteder i Kolding, hvor vi håber vi kan få småjobs og tjene

penge. Meddenudvikling klubbeneri, så må vi erkende, at der er brug for flere midler og ressourcer.

Foreningsliv kan ikke adskilles fra frivillighed, for udenfrivillige kan KVK ikke eksistere. Det gælder dem, der

sidder i bestyrelsen, fungerer som trænere og holdledere, dem derhar tjanser eller dem, der bager en kage

en gang imellem. Frivillighed er således et bærende elementi foreningslivet og derfor anservifrivillighed

som ennaturlig del af medlemskabeti Kolding Volleyball Klub.

Markedsføring

Vi arbejder hårdt for at kendskabsgraden øgesi Kolding områdetfor at vi kan fortsætte den fine

tilstrømning af medlemmervi har oplevet de sidste par sæsoner. Vi har bl.a. fået ny hjemmeside

www.koldingvolleyball.dk. Vi arbejder med at der skal være en lind strøm af opslag på Facebooki både

grupper og Facebooksiden samtdeltage i arrangementer, event m.v., hvor vi vurderer vi kan få os

markedsført. Vi er også i foråret 2021 blevet medlem af Business Kolding bl.a. fordi vi fremadrettet satser

på en væsentlig større andel af sponsorer i klubben. Kort sagt, så knokler vi med de ressourcer, som vi har

til rådighed i klubben lige nu. Menvi er også bevidste om, at der kan gøres meget mere,så dette bliver der

arbejdet på fremadrettet. Ét af de steder, hvorvi tror vi kan blive endnu bedre sammener, hvis vores

medlemmerer endnu mere aktive som ambassadørerfor klubben.Vivil derfor opfordretil, at I stikkertil

jeres venner, familiemedlemmer, kolleger m.fl. som måske kunneovertalestil en prøvegangeller lignende.

Specielt må I gerne tænke ud over egen ”andedam”— forstået på den måde,at I snakker om ALLE de

aktiviteter vi har i klubben. Det væresige lige fra Ramasjang Familievolley til Senior+ Volley og alt ind

imellem.

Sponsorerne

Hvad sponsorerneangår, så skal der her i beretningen også lyde en stortak til klubbens nuværende

sponsorer — dvs. det er ikke meget vi har hverken mærkettil noget eller nogen i 2020, men arbejdet med

sponsorerhar ikke ligefrem ligget til højrebenet pga...ja..COVID-19. Vi har til gengæld sat os i sadlen,atvi

fremadrettet vil arbejde meget mere for samarbejder med virksomhederalias sponsorer og håberat I også

har bemærketdette? Der er udviklet et sponsorkoncept, hvorvi håberog tror på, at vi har noget at tilbyde

klubbens kommendesponsorer. Der er på klubbens nye hjemmeside lavet en fane, hvorvi bådevil

synliggøre klubbens sponsorer samt beskrive, hvad man som sponsorkan forvente af klubben.

Vi vil gerne byde vores nye og kommendesponsorer velkommentil KVK og glæder os megettil det

kommendesamarbejde.I skrivende stund ser sponsorlisten sådan herud:  
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Klubbens medlemmervil i fremtiden kommetil at mærke meget meretil, at vi har flere

samarbejdspartnere/sponsorer.Vivil i et vist omfang kommetil at trække på jeres velvilje og tid og ikke

mindst, så håbervi, at I vil bakke op om klubbens sponsorerved at benytte jeraf tilbud, dele opslag m.v.

som kommerfra og om sponsorerne.F.eks. ved at være dygtige på klubbens sociale medier — det betyder

at I skal dele og like opslag, tagge venner, familie, kolleger m.v. og være ambassadører for både klubben og

sponsorerne.

Af ØTAK!

Uden for banen

Der erdet sidste ar blevet afholdt flere fester og andre hyggelige komsammener......na nej! Det var sidste

års beretning. Festerne manglervi rigtig meget og haber, atvi til efterårets opstart igen må mødesogfeste,

hygge og være sociale sammen!

Bestyrelsen har de sidste par år ikke været fuldt besat med de 7 medlemmer, som vi kan være. Dette håber

vi løser sig ved denne generalforsamling. Af de fire bestyrelsesmedlemmer, som erpå valg i år, har tre af

dem valgt at genopstille, mens Jesper Kjelde har valgt ikke at genopstille. Vi vil i den forbindelse gerne sige

Jesper en kæmpetakfor dit store arbejde for KVK og ikke mindst dit gode humør og meget konstruktive

tilgang til bestyrelsens arbejde med klubbens udvikling.

Vi har gang i rigtig mange ting. Ud overdet at have en ansat træneri klubben, så har vi de sidste år søsat

flere aktiviteter i klubben, hvilket jo også indebærer, at vi har mange punkterpå til vores møder. Men

glædeni arbejdet i bestyrelsen og i klubben synesvi skaber megetpositiv energi i klubben og på holdene og

det mærkervi tydeligt, når vi bevæger os rundt mellem alle jer — det giver altså bare en ekstra lysttil at yde

en indsats — det betyder megetfor bestyrelsen, at mærke dette! Taktil jer siddende medlemmeri

bestyrelsen for året som er gået!  
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Ved sidste års generalforsamling valgte vi at offentliggøre tankerne omkring et projekt, som vi i bestyrelsen

havde arbejdet medi længeretid. Projektet blev skabt i 2020, hvor der bl.a. blev lavet en projektbeskrivelse

til projektet, som kom til at hedde Ung i Volley. Grundtanken med Ungi Volley er, at vi ønsker at arbejde

medrekruttering, motivation og fastholdelse af unge menneskeri volleyballsporten. Dette med

udgangspunkti KVK og i samarbejde medforskellige samarbejdspartnere i og omkring kommunen. Dervil

være tilknyttet en forskningsenhedtil projektet med henblik på, at skabe viden og evidenstil det videre

arbejde i styrkelsen af ungdomsarbejdet i både KVK og i foreningslivet generelt. Vi havde en del

ansøgninger til diverse fonde ude i 2020, men vi havde desværre ikke ”held i sprøjten” med mange, men

lige indenjuletid tikkede der en besked ind i mailboksen fra Tryg Fonden, som bevilligede det fulde ansøgte

beløb på 850.000kr. til projektet. I skrivende stundervi i færd med at søge desidste midler til et samlet

budgetpå knap 2,4 mio kr. Det er mange pengeforenlille klub som KVK, menprojektet vil også strække sig

over næstenfire år og forhåbentlig flytte os med himmelfart til at være en stor og velfungerende klub og

hvorde ungestortrivestil gavn og glæde for fremtidens volleyball i KVK og i Kolding generelt.

Bestyrelsen ønsker, at Kolding VK i fremtiden skal være en aktiv medspiller i idrætsbilledet i Kolding. Med

Kolding Kommunesom visionskommunei DIF og DGI's fælles indsats ”Bevægdig for livet” har vi en aktiv

medspiller, som bådedirekte og indirekte taler ind i projektet Ung i Volley. Samtidig er fremtidens planer

for bl.a. nogle af skolerne i Kolding og om at skabe et attraktivt Campus miljø omkring de videregående

uddannelseri Kolding, yderst interessant for os som volleyball klub.

I forbindelse med Ungi Volley og klubbens generelle virke i bl.a. talentudvikling, så vil der i efteråret 2021

væretilknyttet flere praktikanter og/eller studerende, som vil følge projektet Ung i Volley samt klubbeni

den fortsatte klubudvikling.

Tak til alle fremmødte ogtak til alle, som på en eller anden måde bidrager

i KVK!

 



Kolding Volleyball Klub

Bestyrelsens regnskabspåtegning
Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget regnskabet og beretningen.

Regnskabeter aflagt efter vedtægternes regnskabsbestemmelser.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende

billede.

Årsregnskabetindstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kolding, den 01. Juni 2021

c= > Rialto ieVy
 

 

Karsten Vium Strandridder Rikke Ulrich Simon Luckmann

Formand Neestformand Kasserer

hav LÅ —Lhe
Karina Hjdlu ch-Hansen Jésper Kjeélde Lisbeth Petersen

Medlem …"..—— Medlem Medlem

Godkendtpå generalforsamlingen d. 01 Juni 2021.

 

 

 



Revisionspåtegning

Jeg har revideret det af bestyrelsen aflagte årsregnskab bestående af resultatopgørelse og balance for regnskabsåret 2020
for Kolding Volleyball Klub udvisende indtægter for kr. 383.382,92 og et overskud på kr. 31.990,72

Bestyrelsen har ansvaret for regnskabet. Mit ansvar er på baggrund af min revision at udtrykke en konklusion om
regnskabet.

Den udførte revision

Jeg har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincippertilrettelagt og udført revisionen med
henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at regnskabet er uden væsentligefejl eller mangler. Under
revisionen har jeg ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i
regnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger. Jeg har i den forbindelsetagetstilling til den af bestyrelsen valgte
regnskabspraksis og de udøvede regnskabsmæssige skøn samt vurderet, om årsregnskabets informationer som helhed er
fyldestgørende.

Revisionenhar ikke givet anledningtil forbehold

Konklusion

Det er min opfattelse, årsregnskabeter aflagt i overensstemmelse med vedtægternes krav og at det giver et retvisende
billede af klubbens aktiver og passiver.

Kolding, den 28 maj 2021

 



Kolding Volleyball Klub

Anvendt regnskabspraksis
Årsregnskabetfor Kolding Volleyball Klub er udarbejdet i henhold til klubbens vedtægter.

Regnskabeteraflagt efter samme regnskabsprincip som sidste år.

Den anvendte regnskabspræksis er generel og for følgende posterer følgende:

Indtægter og udgifter medtages på betalingstidspunktet.

Inventar, bolde,spillertøj mv. udgiftsføres i anskaffelses-året.

Tilgodehavenderog skyldige omkostninger medtagestil dagsværdi.
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Kolding Volleyball Klub

Resultatopgørelse for 1. jan 2020 — 31 dec 2020inkl. 5 års oversigt

 

 

 

 

 

Resultat 2020 2019 2018 2017 2016

Indtægter

1100 Kontingenter 178.903,50 140.023,50 131.797,75 118.725,00 101.075,00

1145 Kommunalt tilskud 142.953,15 123.148,60 99.409,90 22.985,00 7.403,00

1150 Sponsorater 17.816,46 70.630,06 30.000,00 30.000,00 45.000,00

1155 Arrangementer 17.892,75 36.497,66 28.202,34

1160 Kiosk 5.403,72 8.514,79 9.769,01 2.602,00 7.359,00

1165 Fester 2.076,00 - 2.459,00 9.312,00

1175 Diverse indtægt 18.337,34 - 880,00 15.583,00

1175 Frivilligt arbejde - 40.421,00 28.539,00

Indtægteri alt 383.382,92 378.814,61 299.179,00 218.072,00 214.271,00

Omkostninger

2100 Trænere 3.661,00 - 17.940,46 100.702,45 11.090,00 30.752,00
Udgifter ifbm,

udenlandsk træner,

2105 husleje m.m. 162.518,26 - 197.968,84

2110 Turneringsudgifter 53.250,00 - 48.475,00 44.184,61 38.657,00 79.880,00

2120 Dommer 12.425,22 - 23.313,13 16.020,48 21.103,00 9.039,00

2150 Stævnegebyr 817,00 - 4.600,41 1.165,00

2180 Kursusudgifter 4.170,00 - 6.528,60 15.818,28 6.695,00 1.600,00
Diverse omkostninger

2185 ifbm. hold 1.871,71 - 540,00 -

2205 Halleje 29.502,50 - 26.476,15 34.268,18 26.495,00 30.056,00
Udgifter til

2210 arrangementer 6.675,75 - 8.798,93 12.542,01 20.192,00 16.033,00

2220 Materialekøb 59.795,75 - 15.049,80 70.483,75 9.241,00
Kontingent DGI og

2250 volleyball danmark mm 2.700,00 - 1.425,00 2.447,24 3.400,00 6.610,00

2260 Kiosk - 4.031,62 1.948,84 854,00 4.019,00

Købaf tøj - 12.825,00

3100 Annoncer - 7.375,00 480,00 3.191,00
Fortæring og

3105 repræsentation 912,70 - 553,03 - 798,00

3110 Kontor omk. 1.001,50 - 2.415,90 5.723,43 5.942,00 4.204,00

3150 Hjemmeside 7.277,18 - 5.612,66 125,00 108,00 108,00

3810 Gaver 1.270,50 425,00

3850 Bankgebyr 3.543,13 - 3.061,25 220,00 450,00 202,00

3890 Diverse udgifter - 300,00

Udgifter t. revisor 28.031,40

Bøder 6.500,00

Udgifteri alt 351.392,20 - 374.465,78 332.255,67 147.418,00 202.626,00

Arets resultat 31.990,72 4.348,83 33.076,67 70.654,00 11.645,00
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Kolding Volleyball Klub

Budget for sæson 2021

1100

1145

1150

1155

1160

1165

1175

1175

ny

2100

2105

2110
2120
2150
2180
2185
ny
ny

ny

ny

2205

2210

2220

2250

2260

3100

3105

3110

3150

3810

3850

3890

Indtægter

Kontingenter

Kommunalt tilskud

Sponsorater

Arrangementer

Kiosk

Fester

Diverse indtægt

Frivilligt arbejde

Kommunalt tilskud skole projekt i Kolding
 

Indtægteri alt
 

 

Omkostninger

Trænere

Udgifter ifbm, udenlandsk træner, husleje

m.m.

Turneringsudgifter

Dommer

Stævnegebyr

Kursusudgifter

Diverse omkostninger ifbm. hold

Udgiftertil løn for skoleprojekt

Danmarks turnering H1, H2 og Danmarks

serie

Dgi udgifter Senior MIX

Kids og Ungdoms stævne gebyrer

Halleje

Udgifter til arrangementer

Materialekøb

Kontingent DGI og volleyball danmark mm

Kiosk

Købaf tøj

Annoncer

Fortæring og repræsentation

Kontor omk.

Hjemmeside

Gaver

Bankgebyr

Diverse udgifter

Udgifter t. revisor

Bøder

 

 

Udgifteri alt
 

 
 

 

Årets resultat
   

Resultat 2020 Budget 2020

178.903,50 180.700,00

142.953,15 123.000,00

17.816,46 50.000,00

17.892,75 50.000,00

5.403,72 8.500,00

2.076,00

18.337,34

383.382,92 412.200,00

- 3.661,00 -… 18.000,00

- 162.518,26 -… 200.000,00

- 53.250,00  -— 50.000,00

- 12.425,22  - 23.000,00

- 817,00 - 4.000,00

- 4.170,00 - 10.000,00

- 1.871,71 - 1.000,00

- 29.502,50 -… 30.000,00

- 6.675,75 -…… 10.000,00

- 59.795,75. - 7.500,00

- 2.700,00 - 2.500,00

- 4.000,00

- 2.000,00

- 912,70 - 500,00

- 1.001,50 - 2.500,00

- 7.277,18. - 2.600,00

- 1.270,50 -

- 3.543,13 - 3.000,00

- 1.000,00

-  10.000,00

- 351.392,20 - 381.600,00

31.990,72 30.600,00
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Kolding Volleyball Klub

Referat fra generalforsamling 2021
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Kolding Volleyball Klub
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Referat fra generalforsamling i KVK, tirsdag d. 1. juni 2021, kl. 19.00

1) Valg af dirigent Gunner Bendtsen er valgt — Gunnerkonstaterer, at generalforsamlingen er korrekt
varslet.

2) Formandens beretning FormandKarsten afholder sin beretning — se bilag 1.
3) Forelæggelse af regnskab Kasserer Simon fremlægger regnskab — sebilag 2. Til næste års
generalforsamling vil bestyrelsen foreslå en vedtægtsændring der lyder på, at regnskabetskal
godkendes af generalforsamlingen.

4) Forslag fra bestyrelsen:

Ændringaf 84

e Nuværende:Afdeling: KTU Kids- Teen- og ungdomsspillere

e Ændring: Afdeling: KV Kidsvolley + Afdeling: UV Ungdomsvolley Ændring vedtaget

Tilføjelse til 86

+ Tilføjelse: Det er muligt for klubben at have andre kontingentformer såsom Pay and Play,
abonnementsopkrævningeller andre formerved nyetiltag, hvis dette findes brugbart i klubbens
aktivitetstilbud. Tilføjelse vedtaget

Tilføjelse til 811

e Tilføjelse: Bestyrelsen kan beslutte, at generalforsamlingen skal afvikles online, hvis særlige
samfundsforhold gør, at det ikke er muligt at afholde en generalforsamling med fysisk deltagelse.
Regler for varsling af både online generalforsamling og forslag hertil er de samme, som ved en
fysisk generalforsamling. Afviklingen af en online generalforsamling følger de givne anvisningerfra
idrætsorganisationerne.Tilføjelse vedtaget

Ændring af §15

e Nuværende:Sekretærenskriver referat af bestyrelsesmøderne. Referatet sendestil samtlige
bestyrelsesmedlemmerinden næste bestyrelsesmøde.

e Ændring: Sekretærenskriver referat af bestyrelsesmøderne. Referatet gøres tilgængeligt for
samtlige bestyrelsesmedlemmersnarest muligt efter afholdt bestyrelsesmøde. Ændring vedtaget

5) Forslag fra medlemmerne.Ingen forslag indkommet

6) Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår at vi fastholder sammesatserfor forrige sæson.
Dette godkendesaf generalforsamlingen.

 

 

 

 

 

 

    

Sæson 2021-

2022

Hold Sats

Senior+ Volley 475

Senior+ Volley % sæson 300

D1 2400

D1 studerende 1800

D2, DK-serie 1800
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D2 studerende 1350

H1 2400

H1 studerende 1800

H2, DK-serie 1800

H2 studerende 1350

Kidsvolley 550

Kidsvolley barn nr 2 300

Kidsvolley % sæson 300

Familievolley 3-6 arige 450

Familievolley, 2. barn 250

Mix 700

Mix studerende 525

Mix % seeson 400

Studievolley, fast pris uden pay and play 350

Studievolley, basis for pay and play 100

Studievolley, pay and playpris 25

Ungdomsvolley 2 gange om ugen 900

Ungdomsvolley samarb. 1 gang om ugen 350

Begyndervolley 550

Begyndervolley, % szeson 300

Begynder Ungdomsvolley 0

Ungdomsvolley, samarb. 0    
7) Valg af bestyrelsesmediemmer.

e Karsten Vium Strandridder — ønsker genvalg Er genvalgt

e Lisbeth Petersen — ønsker genvalg Er genvalgt

e Rikke Ulrik — ønsker genvalg Er genvalgt

e Jesper Kjelde — ønsker ikke genvalg

e  Vakant

Bestyrelsen vil gerne forslå Helle Holm Nielsen til den ene af to ledige pladser. Ved valg af to nye

medlemmer, vil den meddet laveste antal stemmer værevalgt for 1 år. Helle Holm Nielsen vælges for

en 2-årige periode. Anders Søgaard vælges for en 1-årige periode.

8) Valg af 2 bestyrelsessuppleanter Ingen ønskerat stille op som suppleant — derfor vælges ingen.

9) Valg af revisor samt revisorsuppleant.

e Torben Rasmussen(revisor) ønsker ikke genvalg Brian Degn vælges som revisor. Kristian

Nørregaard vælges som revisorsuppleant.

10) Eventuelt. Tak til Gunner som ordstyrer og tak til Jesper for 4 års arbejde i bestyrelsen.

Medvenlig hilsen bestyrelsen i Kolding VK


