
Diramo Volley, formandens beretning 2019 
Bestyrelsesarbejdet 
Der har i årets løb ikke været de store problemer, og dermed ikke det store behov for at afholde 
bestyrelsesmøder. Så der kun været afholdt et enkelt, ellers har vi klaret sagerne pr. e-mail. 
 
Træning 
Vi har fokus på spil og ikke på træning, da vi ikke har en træner. 
 
Haltid 
Det er lykkedes at fastholde vores træningstider i Hafnia-hallen (2 ugentlige træningstider på sandbane, 
begge gange på to baner, og 1 ugentlig træningstid på fast gulv), og vi har også fastholdt et godt 
samarbejde med hallens daglige ledelse (tak til Dorthe Jørgensen). 
 
Spil på fast underlag 
Der har været stærkt varierende tilslutning til volleyball på fast gulv, men som regel mindst 10 spillere, og 
aldrig over 14. Vi har mistet en enkelt bold, og et par stykker kan ikke holde luft, men vi har dog stadig 
ca. 10 fungerende bolde. I en periode havde vi haltiden for os selv, efter at Pan Volley fortrak til 
Valbyhallen, men nu deler vi stort set hver gang hallen med andre (ofte fodtennis). 
 
Spil på sandbaner 
Også her er der varierende deltagelse, selv om der ofte er fuldt booket med venteliste. Vi ser mange 
afbud i ugen op til hver træning og vil opfordre til, at man begrænser det mest muligt. Se også siden 
“Retningslinjer for brug af holdsport.dk” under “Medlemskab” på klubbens hjemmeside. 
 
Medlemssituationen 
Vi har haft både afgang og tilgang af medlemmer, med en tendens til, at de betalende medlemmer er 
mere aktive end tidligere. Bestyrelsen har besluttet indtil videre at lukke for tilgang af nye medlemmer, og 
vi står overfor en diskussion om, hvordan vi skal gebærde os fremover - se også afsnittet om økonomi. 
 
Hjemmeside 
Intet. Vi har i 2017/18 benyttet os af tilbuddet om rabat ved forudbetaling af domæneafgift, og har derfor 
først udgift til domænefornyelse igen i 2022. Webhosting stilles fortsat gratis til rådighed af formanden. 
 
Fester 
har der slet ikke været nogen af i år - der er vist plads til forbedring!. 
 
Økonomi 
På trods af gode forsætter er det ikke lykkedes at bruge noget på fester og andre sociale aktiviteter. Til 
gengæld skal vi fremover betale for hver tildelt banetime, da Københavns Kommune har indført 
brugerbetaling. Det giver en anderledes fordeling af udgifterne til fast gulv i forhold til sandbaner, da vi 
har ca. 4 gange så mange sandbane-timer som fastbane-timer, udover den årlige betaling på ca. 3000 kr 
for banerne i Ryparken. Det betyder, at klubbens omkostninger pr. beach-spiller nu er flere gange større 
end omkostningerne pr. spiller på fast gulv. Mht. brugerbetaling for baner har vi foreløbig ikke fået en 
specificeret regning fra Københavns Kommune. 


