Diramo Volley
Formandens beretning 2015/16
Bestyrelsesarbejdet, sommerfesten
Sidste generalforsamling indebar desværre en temmelig massiv udtynding i klubbens medlemsskare, og
dameholdet måtte nedlægges. En ny bestyrelse måtte træde til, men heldigvis kunne vi bevare
kassereren.
I løbet af året flyttede det ene bestyrelsesmedlem (Anna) fra København, så vi den største del af året
kun har været John, Mady og undertegnede. Alligevel lykkedes det  med Annas hjælp  at afholde en
sommerfest, der til trods for kort varsel var temmelig velbesøgt.
Hjemmeside, forum, Facebook
Det er i årets løb lykkedes at få styr på såvel klubbens hjemmeside som forum (holdsport.dk). En stor tak
skal rettes til den afgående formand, Daniela, og til hendes mand Johannes, som for nylig har sendt de
originale filer, som har tilladt at rekonstruere den oprindelige hjemmeside, så den let kan redigeres.
Endvidere en stor tak til Niels, som har oprettet en Facebookside for foreningen, og som har tilbudt at
stå for at overvåge og vedligeholde den.
Haltid
Det lykkedes os at få haltid igen i 2015/16, og vi har også søgt om at få haltid i 2016/18. Desværre
havde vi ikke adgang til Københavns Kommunes hjemmeside til dette formål, Interbook. Det betød, at
der måtte søges telefonisk, og da vi endelig fik adgang til hjemmesiden, viste det sig at den kommunale
medarbejder havde noteret os for badmintonbaner. En besked er fremsendt til lokalefordelingsudvalget,
men det er desværre endnu ikke sikkert, at vi har volleybaner i efteråret. En nyhed på denne front er, at
det fremover vil koste penge pr. klubmedlem at få stillet haltid til rådighed  den konkrete model arbejdes
der stadig på, kommunen har fremsendt flere opdaterede planer om, hvordan og hvor meget. Men et
sted mellem 50 og 100 kr pr. medlem pr. år lyder som et sandsynligt beløb.
Træning i Valbyhallen
Samarbejdet med Pan Volley er gået godt  vores nedgang i medlemstal er gået hånd i hånd med en
medlemsfremgang hos Pan, så vi har afgivet en bane til dem.
På trods af, at vi ikke har en ansat træner, er det lykkedes at fastholde en række medlemmer til den
ugentlige træning, og jeg vil især takke John for hans store bidrag til at organisere træningen til glæde for
os alle.
Beachvolley
Igen i sommeren 2015 var der gang i beachvolley, og det regner vi naturligvis med gentager sig i
sommeren 2016. Desværre er kommunens planer om indendørs beachvolleybaner ved Valbyhallen
forsinkede, så det er ikke på tale at søge tider til disse endnu.
Turneringsdeltagelse
Med det reducerede antal medlemmer og fraværet af en ansat træner har klubben måttet skifte fokus fra
turneringsdeltagelse til “hyggevolley”, men der er tendens til en svag stigning i fremmødet, så med lidt
held bliver det igen muligt at stille hold til fx alternativstævner eller DGIstævner. Hvis altså det er dette,
medlemmerne ønsker.
På bestyrelsens vegne
Bo Brandt, formand for Diramo Volley

