
Referat af generalforsamling 19/4 2017 
 

Dagsorden i henhold til vedtægterne: 

1. Valg af dirigent 

2. Godkendelse af dagsordenen 

3. Valg af referent 

4. Bestyrelsens beretning 

5. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab 

6. Indkomne forslag 

7. Drøftelse af foreningens fremtidige virke 

8. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent 

9. Valg af bestyrelse 

o Valg af formand 

o Valg af kasserer 

o Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 

10. Valg af revisor 

11. Valg til udvalgsposter 

12. Eventuelt 

Deltagere: Helle, Mady, Bo, Niels, Dorthe og John 

Ad 1 Valg af dirigent 
Bo Brandt blev valgt. 

Ad. 2 Godkendelse af dagsordenen 
Dagsordenen blev godkendt. 

Ad. 3 Valg af referent 
John blev valgt. 

Ad. 4 Bestyrelsens beretning 

Bo havde udarbejdet en skriftlig beretning, som blev omdelt. Beretningen kan læses her:  Formandens 

beretning 2016_17. 

Bo roste, at alle klubbens medlemmer har stillet op, når der har været behov. Mady blev rost for sin store 

indsats omkring forårsfesten. Samtidigt blev Gitte rost for at lægge hus til.  

Bo fortalte om bestyrelsen arbejde med at få adgang til indendørs beachvolley baner i Hafnia Hallen. 

Bestræbelserne på dette var bl.a. udmøntet gennem deltagelse i de visionsmøder for Valbyparken, som 

Københavns Kommunes Fritidsforvaltning har afholdt for alle idrætsgrene. I den forbindelse havde Bo, John 

og Dorthe haft møde med formanden for Ryparken Beach. 

https://docs.google.com/a/bo-brandt.dk/document/d/10w6HVMUY2D74RiQk7laVqL-ThPzBxBIlaYEG4SRrjKM/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/a/bo-brandt.dk/document/d/10w6HVMUY2D74RiQk7laVqL-ThPzBxBIlaYEG4SRrjKM/edit?usp=drive_web


Facebook 
Niels orienterede om, at Diramos Facebook- side har en hel del besøgende. 

Træning 
John fortalte om sine overvejelser omkring tilrettelæggelsen af træningen. Indsatsen som træner baserer 

sig på en videreførelse af det mønster, som er kendt fra de tidligere trænere. Spillerne varmer selv op to og 

to. I stigende grad har John dog gået ind og instrueret individuelt og opsat øvelser, som har til formål, at de 

grundlæggende slag trænes. Fingerslag og baggerslag trænes under moderat pres og fokus har været på, at 

den enkelte spiller i stor grad får fokus på, hvor bolden sendes hen før den spilles. 

Antallet af deltagere har varieret fra det minimale på fire og op til elleve spillere. I vid udstrækning har det 

præcise deltagerantal været ukendt, hvorfor det derfor sjældent har været muligt at igangsætte større 

øvelser med flere deltagere. Få gange har det dog været muligt at spille fuldt hold på den ene side af 

banen, hvilket har åbnet for at få trænet system med fremløb og to hævere. 

De fleste træningsgange har været domineret af småspil 3 mod 3 eller paradis, hvor John har sat holdene. 

Spillerne tæller/dømmer selv, og træneren har fokus på intensiteten og roser, når spillerne gør noget godt. 

Johns indlæg blev fulgt op af en drøftelse om der skal ændres noget fremadrettet. Drøftelsen af dette viste, 

at der et ønske om at prøve kræfter med at spille mod andre klubber. Det blev her foreslået, at man træner 

ved at stille et hold mod Pan på træningsaftenerne.  

Beach 
Diramo har søgt og fået tildelt to beachvolley-baner mandag 16 til 18:30 i Ryparken. Dorthe fandt det 

vigtigt, at klubbens medlemmer melde både til og fra, idet dette viser at man har interesse og gør det 

betydeligt nemmere at vurdere om det er muligt at spille. Det er i den forbindelse en god ide at skrive, 

hvornår man kan komme.  

Bo rundede debatten af med at orientere om, at bestyrelsen havde holdt 3 møder. 

Bestyrelsens beretning blev godkendt. 

Ad. 5 Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab 
John kommenterede på det udsendte regnskab, som foreningens revisor Kirsten Kamp havde godkendt. 

Regnskabet blev herefter godkendt. 

Ad. 6 Indkomne forslag 
Bo konstaterede, at der ikke var indkommet forslag samt at bestyrelsen heller ikke havde fremsat nogen 

forslag. 

Ad. 7 Drøftelse af foreningens fremtidige virke 
Dorthe fandt det vigtigt, at klubben får benyttet begge de tildelte baner om mandagen. Hun opfordrede i 

den forbindelse til at kommunikationen på Holdsport anvendes mere. Man skal i den forbindelse være 

opmærksom på at skrive på det forum, hvor de interesserede ser det. På Holdsport er klubben opdelt i 

Beach og Mix. 

Dorthe pegede på, at det er vigtigt at både unge og ældre og forskellige kulturer mødes. I den forbindelse 

kunne Freja måske være ambassadør? 



Helle pegede på det oplagte i, at man kontakter sine kollegaer på arbejdet og fortalte om sine erfaringer
med sine kolleger på hendes arbejde.

Dorthe tilbød at hjælpe med at kontakte KKF omkring at få indendørs beachvolley tid i Hafnia Hallen.

Ad. 8 Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
Det blev besluttet, at kontingentet fastsættes til 300 kr. årligt for både beachvolleyog indendørs
medlemmer. Beslutningen blev truffet ud fra, at udgiften til beachvolley aktuelt er større end de udgifter
der er knyttet til indendørs træning. Det ensartede kontingent bevirker samtidig, at Sondringen mellem
beachvolleymedlemmer og helårsmedlemmer kan ophæves på Holdsport.

Ad. 9 Valg af bestyrelse
Valg af fonnand

o Bo blev genvalgt.

Valg af kasserer

o John blev genvalgt

Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

o Madvog Niels blev genvalgt

Ad. 10 Valg af revisor
Kirsten blev genvalgt.

Ad. 11 Valg til udvalgsposter
Dorthe ville gerne være udvikleromkring beachvolley, herunderkontaktperson til Ryparken og København
Kommunes Fritidsforvaltningomkring indendørs beachvolleybaneri Hafnia Hallen. Dorthe oplyste, at
Kirsten vil gerne medvirke i dette arbejde.

Helle og Gitte blev valgt til festudvalget.

Ad. 12 Eventuelt
Dervar intet til dette punkt.

Referent 7/5 2017 Dirigent

ohn Harting Nielsen Bo Brandt

Godkendt af Formand Bo Brandt


