VOLLEY-NYT, FEBRUAR - MARTS 2018
Læs Info-brevet og få seneste nyt fra volleyballklubben!

25-års Jubilæum

LØRDAG D. 14. APRIL
Skive Forenede Volleyballklubber har i år 25 års jubilæum, og det skal naturligvis fejres på behørig
vis. Dagen vil indeholde forskellige events og - naturligvis - et brag af en fest, hvor vi stepper op på
kvaliteten af både mad og drikke.
Men det bliver kun godt, hvis der kommer rigtig mange både tidligere og nuværende medlemmer,
så DEL, DEL, DEL budskabet, så vi får samlet så mange som muligt.
Ud over festen vil der i løbet af dagen blive mulighed for at spille noget volley, så når man melder
sig til, kan man frit vælge, om man ønsker at spille (måske med det gamle hold, som man nu
samler?), deltage i festen eller begge dele.
Under alle omstændigheder koster det kun kr. 250 at deltage, og for det beløb får man en
fremragende menu med vin, øl og vand ad libitum.
Tilmelding og betaling foregår via klubbens hjemmeside: www.skivevolley.dk/jubifest
Vi vil løbende bringe nyt efterhånden som tilmeldingerne kommer ind, og planlægningen skrider
frem, så hold øje med Facebook-siden - og husk det nu: Spred budskabet...

GENERALFORSAMLING
TIRSDAG D. 17. APRIL KL. 19.00
i Caféen, Aakjærskolen
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Støt op og vær med til at bestemme klubbens fremtid!
Klubben vil være vært ved en øl/vand, kaffe og kage.

Opråb….
På trods af at indeværende sæson endnu ikke er ovre, er vi så småt begyndt at se frem mod den
kommende. Dette bliver en sæson, hvor der er behov for, at alle giver en hånd med!
Vi er altid interesserede i friske tiltag – også i forbindelse med bestyrelsesarbejdet. Som forældre
til et medlem i klubben, er du også meget velkommen til at deltage i foreningsarbejdet, både som
repræsentant i bestyrelsen eller via en hjælpende hånd til et arrangement eller træning. Vi ser
meget gerne forældre til Kids og ungdomsholdene repræsenteret i Bestyrelsen, således alle
klubbens medlemmer, ung som gammel, er repræsenteret i det daglige virke. Da vi i Skive
Forenede Volleyballklubber er så privilegerede at have en sund økonomi, er der gode rammer for
at idéer til sociale arrangementer, træningsweekender, udstyr, markedsføring mm. kan realiseres.
Så både som aktivt medlem eller forældre hører vi meget gerne fra dig, hvis du vil give en
hjælpende hånd…
Bestyrelsen modtager altid gerne spørgsmål, idéer mm.

Skive Festival
Vi forventer, at der som tidligere år, også i år bliver mulighed for at hjælpe med hegnsopsætning
til Skive Festival. Yderligere information følger.
Bak op – dette er et vigtigt grundlag for klubbens økonomi og samtidig være sammen med dine
holdkammerater på en ny måde! Og ikke mindst får du en billet til Festivalen...

Beachvolley
Foråret og sommeren igennem er der mulighed for at spille Beachvolley på klubbens baner ved
Spar Nord Arena. Er der opbakning til det, arrangeres træning.

Selvom sæsonen endnu ikke er færdig, vil vi gerne benytte lejligheden til at takke for denne
sæson. Det aftales på de enkelte hold, hvor lang tid man fortsætter træningen (vi har hallen indtil
skolernes sommerferie)!

Yderligere info:

www.skivevolley.dk

Husk stadig…:
-

Når vi forlader hallen, skal alle bolde i boldkassen og alle døre være aflåst, både til
redskabsrum, omklædningsrum og caféområdet samt yderdøre.
I caféområdet skal stolene være stablet op og køleskabet være låst.
I det hele taget skal tingene efterlades som de var, da vi kom!

Støt vore sponsorer – f.eks. kan du tjene 500 kr. til klubben ved at tage eller henvise andre til et
uforpligtende møde med Spar Nord.

BESTYRELSEN

