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1. Valg af dirigent 

- Kurt Jakobsen 

- Generalforsamlingen er indvarslet i korrekt tid og erkendes derfor lovlig 

- Stemmetællere: Frede Conradsen og Birthe Rasmussen 

2. Bestyrelsens beretning 

- Fodbold Ungdom har rigtig mange hold. Fodboldsamarbejdet med Ribe, er desværre 

blevet afbrudt, og vi forsøger os selv om hold i de fleste rækker. 

- Kroket, har ca. 20 stabile spillere 

- Håndbold har fået nyt udvalg og laver mange gode nye tiltag. De har startet trille/trolde 

og damehold op igen. 

- Gymnastik, har ny rekord ved forældre/barn. Så fremtiden er forhåbentlig også sikret. 

- Svømning havde en svær opstart, men endte med at få stillet gode hold. 

- Motion har fået udskiftet maskiner. Samt fået Juleløb og Nytårsløb, som forhåbentlig 

bliver gjort til tradition. 

- Squash har igen fået en del nye medlemmer. Lige nu, er der en turnering i gang igen. 

- Minisport, er rigtig vigtig for vores forening, så der er en god chance for at de har lyst til 

at blive ved os i foreningen når de starter i skole. 

- Idræt om dagen, bliver større og større. 

- Fodbold senior, har en fin sæson og for første gang med u19 hold, der kom godt 

igennem efteråret. Dameholdet er også godt i gang. 

- Præmiespil, er en vigtig del af vores forening.  

- Banko, holder fanen højt, de seneste 2 år er det gået stødt op af. 

- Badminton, er der kun motionsbadminton. Der er desværre ikke stillet nogen 

ungdomshold i år, men vi håber at det kan lade sig gøre til opstart i den nye sæson. 

 

 



Hvad er der sket i 2014 

- Ny kridtmaskine 

- Sponsorarrangement med Hallen var igen i år rigtig godt 

- Air Track plus til gymnastik 

- Fonde: Vi har fået 140.000 kr fra kultur og fritidspuljen 

- Nyt skur, til fodbold, til træning. 

- Samarbejde med Vadehavsskolen 

- Nyt hegn på opvisningsbane og lysbane 

- Lys til byfesten 

- Arv efter Verner Sørensen 

- Per Madsen Årets HIF’eri 2014 

- Ny Centerleder – Vi håber det godt opstartede samarbejde fortsætter. 

Hvad skal der ske i 2015? 

- Bygge nyt skur 

- Fonde søges 

- Samarbejde mellem udvalg/bestyrelse 

- Afholdelse af den årlige byfest (uge 24) 

- Udvikling og fastholdelse af medlemmer 

- Bestyrelsen forsøger at skaffe midler til en multibane (15x25 meter). Vi tror på at både 

skolen vil kunne bruge det, men også at det kan blive et nyt samlingspunkt for byen. 

Beretningen tages til efterretning 

3. Fremlæggelse af foreningens regnskab 

- Resultatopgørelse for tiden 01.01.2014 – 31.12.2014: Årets Resultat = 34.496 

- Balance pr. 31.12.2014: Aktiver i alt = 1.189.146. Passiver i alt = 1.189.146 

- Regnskabet godkendes. 

4. Fremlæggelse af foreningens budget til godkendelse 

Budget 2015 Total = 5500 

 



- Forslag om at slå træner/leder fest og Sponsorarrangement sammen – I forhold til at se den 

sammenhængende vigtighed i at have sponsorater i penge og det sponsorrat som de frivillige 

ligger med deres tid.  

- Forslaget tages til efterretning af bestyrelsen. 

- Budgettet godkendes. 

5. Indkomne forslag 
- Ingen forslag 

6. Fastsættelse af kontingent for medlemmer 
Ændringsforslag: 

Motion: Bestyrelsen ligger op til en ændring i månedskontingent fra 175 kr. pr måned til 149 kr. pr måned 

og sænke kvartals kontingentet til 425 kr. 

Forslag til at gøre det muligt at købe dagskort til 30 kr. (dette arbejdes der praktisk på med Conventus) 

 Bestyrelsen pålægges løbende at holde øje med, hvordan medlemmerne handler i forhold til køb af 

månedskontingent/kvartal/halvårligt/helårligt. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter 

På valg til bestyrelsen er: 

 
Jan Mortensen 
Henrik B. Lund 

Jesper Yde 

Vibeke F. Pedersen 

Jan, Henrik og Vibeke modtager genvalg. Jesper modtager ikke genvalg grundt flytning fra byen. 

Ditte Riis foreslås, og vælges til bestyrelsen 

Jan, Henrik og Vibeke genvælges. 

På valg til suppleantposterne:  

 

1. sup. Rikke Petermann Lolk 

2. sup. Ditte Riis 

Ditte Riis modtager ikke genvalg. 

Karina Kjærgaard foreslås og vælges som 2. suppleant. 



Rikke modtager genvalg – Vælges til 1. suppleant.  

8. Eventuelt  
- Redegørelse for hvorfor samarbejdet mellem Ribe BK og HIF var nødt til at stoppe. 

Det startede fornuftigt, da vi havde små årgange, men desværre var der for mange uenigheder, bl.a. med 

kontingenter, yderligere ydelser og samarbejde. 

- Der blev orienteret omkring nogle problemstillinger bestyrelsen havde hjulpet 

svømmetrænerne og udvalget med at få løst. 

 

- Udvidelse af redskabsrum til gymnastik er et ønske 

Det tages til efterretning 

- Ønske om nyt bordtennisbord 

Det tages til efterretning 

   


