Diramo Volley, formandens beretning 2016/17
Bestyrelsesarbejdet, medlemskab af idrætsorganisationer
Der har i årets løb ikke været de store spørgsmål omkring klubbens drift, så vi har holdt ganske få
bestyrelsesmøder. Ved årets begyndelse var vi medlem af både DGI og DVBF (under DIF), sidstnævnte
uden at betale kontingent, da vi ikke har stillet turneringshold. Da DVBF i perioden har ændret reglerne,
så der kræves et ikke ubetydeligt kontingent uanset antal tilmeldte hold, har vi valgt at udtræde, med
besked om at vi vil melde os ind igen, hvis det bliver relevant. Vi er stadig betalende medlem af DGI.
Træning
Vores træner og kasserer står for denne del af beretningen.
Haltid
Vores onsdags-træningstid i Valbyhallen er, som følge af nye regler i Københavns Kommunes Kultur- og
Fritidsforvaltning (KFF), blevet forringet. Hvor vi i mange år har trænet kl. 19-21, er tider indtil kl. 20
fremover forbeholdt aktiviteter for børn og unge, og vi har nu træning kl. 20-21:30. Efter henvendelse er
volley-nettene i hallen udskiftet, men det har ikke været en ubetinget succes. Derimod fungerer
samarbejdet med Pan, som vi deler træningstiden med, upåklageligt.
Deltagelse i møder om fremtiden i Valbyhallen og Hafnia Hallen
Klubbens kasserer og formand har sammen deltaget i såkaldte “Visionsmøder” om Valbyhallens og
Hafnia Hallens fremtid, hvormed klubben er kommet på landkortet i forhold til KFF, og vi håber at det vil
resultere i, at Diramo Volley tilgodeses, når der skal uddeles beachvolley-banetid i den nye Hafnia Hal.
Sommerfest
Sommerfesten 2016 på Vincent's Restaurant blev trods det begrænsede deltagerantal meget vellykket.
Forhåbentlig kan et tilsvarende arrangement gennemføres i år med flere deltagere.
Forårsfest
Gitte lagde hus til, og Mady arbejdede i mange timer med at lave sushi til festdeltagerne. Forårsfesten
var en stor succes - tak til alle, som medvirkede.
Facebook-profil
Niels står for denne del af beretningen.
Hjemmeside
Klubbens hjemmeside er gradvist blevet udbygget i små trin, senest med en engelsksproget side. Vi har
endnu engang skiftet webhotel, så klubbens hjemmeside nu er vederlagsfrit huset af formanden.
Beachvolley
Igen i sommeren 2016 var der gang i beachvolley, og det regner vi naturligvis med gentager sig i
sommeren 2017. Desværre er tildelingen af indendørs beachvolley-baner i Hafnia Hallen endnu ikke
skudt i gang, men vi vil søge om banetider, så snart det bliver muligt.
Turneringsdeltagelse
På grund af det lave medlemstal i perioden har det ikke været muligt at deltage i turneringer.
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