Diramo Volley, formandens beretning 2017/18
Bestyrelsesarbejdet
Der har i årets løb ikke været de store problemer, og dermed ikke det store behov for at afholde
bestyrelsesmøder. Så der har kun været afholdt et par enkelte.
Træning
Vi har desværre ikke længere nogen træner, så intet at berette her.
Haltid
Flytningen fra én ugentlig træningstid i Valbyhallen til tre ugentlige træningstider i Hafnia-hallen (2
ugentlige træningstider på sandbane, 1 ugentlig træningstid på fast gulv) har været en stor succes, og
takket være Dorthe Jørgensens indsats har vi også fastholdt et godt samarbejde med hallens daglige
ledelse.
Spil på fast underlag
Der har i årets løb, og særlig efter nytår, været stigende deltagelse, så vi fra at være 6-10 deltagere er
gået til nu oftest 12-14 deltagere. Efter aftale med Pan Volley, som vi deler haltid med, disponerer
Diramo Volley over den ene bane, og der er derfor ikke meget plads til udvidelse, med mindre vi
genforhandler med Pan. De er dog stadig flere end vi, så det vil næppe bære frugt. Vi har efterhånden
fundet en rutine med opstilling/nedtagning af net, og efter donation af en boldkasse (tak til Dorthe og
John) samt anskaffelse af kodelås har vi også bolde til rådighed uden at skulle huske nøgler.
Spil på sandbaner
Også her er der stigende deltagelse. For mandagstidens vedkommende har vi efterhånden fast
overtaget den midterste bane, så Pan nu spiller på bane 3, og Diramo på bane 1 og 2 (tidligere havde
Pan bane 2 og 3). Det er nu ofte nødvendigt at tilkøbe mere banetid i weekenden, og vi har derfor taget
konsekvensen og lukket for medlemstilgang. Dorthe Jørgensen har indtil nu sørget for at bestille ekstra
baner til lørdagstræning, når der er tilmeldt mere end 6 spillere, og når der har været ledige baner at
købe.
Medlemssituationen
Vi har haft en medlemsfremgang, men må nu lukke for yderligere tilgang, så de eksisterende
medlemmer får mulighed for at spille uden alt for meget kapløb om pladserne. For to år siden var vi tæt
på at lukke og slukke pga et stort fald i antallet af medlemmer, så det er absolut et luksusproblem.
Hjemmeside
Vi har i 2017/18 benyttet os af tilbuddet om rabat ved forudbetaling af domæneafgift, og har derfor haft
en større udgift end sædvanligt til domænefornyelse. Til gengæld skal vi ikke betale de næste år, og
webhosting sker fortsat på plads, som formanden stiller gratis til rådighed.
Holdsport
Samlingen af de to hold (beach/diramo) til ét hold under holdsport forløb ikke helt uden problemer, men
vi høster nu fordelene ved den simple struktur: Der er kun ét sted at oprette/kigge efter arrangementer.
Fester
har der været for få af. Det må vi gøre bedre! Et par enkelte gange har vi taget en fadøl efter
onsdagstræning.
Økonomi
På trods af gode forsætter er det ikke lykkedes at bruge penge på fester og andre sociale aktiviteter, så
vi har igen lagt penge til side.

