
 
 
Referat til bestyrelsesmøde i Hviding IF 

Tirsdag, den 7. april 2015 kl. 19:30  
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
- Dagsorden er godkendt 

 
 

2. Godkendelse af referat 
- Referat er godkendt 
- Fremadrettet skal KAC (Kultur- og Aktivitetscentret) på som et punkt på dagsordenen under siden 

sidst/bordet rundt. 
 
 

3. Bordet rundt 
Dan: 
- Møde m. svømning, som gav anledning til nogle tanker omkring konflikthåndtering. 
 
Bente: 
- Fået startet MiniSport op sammen med Kristina Bjerregaard. Information bliver delt ud i skole 

og børnehave. Opstart er mandag den 13. april 2015. 
- Kursus i gymnastik i Ribe på SMS – har bedt om fuld kursusbeskrivelse, hvilket ikke blev opfyldt 

denne gang ifølge aftale. Ellers er der ikke klarhed omkring, hvad det er trænerne bliver sendt af 
sted. God idé at undersøge fremadrettet om der kan søges kursusberettiget (tilskud), da det gør 
en stor forskel rent prismæssigt!  

- Der har været noget korrespondance på vedr. kontingentsatsen i hhv. Roager og Hviding.  
 
Jan: 
- Der er kommet de sidste afslag vedr. tilskud til etableringen af en multibane, så det bliver ikke i 

2015, at multibanen bliver en realitet. Ansøgningerne sendes igen til efteråret. 
- Sponsoraftalen til 1. og 2. hold er på plads, så der kan komme nyt spillersæt til begge 

fodboldseniorhold. 
- Fodboldsenior førstehold har tabt de to første turneringskampe – omkring 30 mand til træning 

og 25 seniordamer 
 
Vibeke: 
- Håndboldudvalget har holdt 2. Møde, men der er ikke kommet en tilbagemelding. 
 
Henrik 
- Tennis banen har været udsat noget ”hærværk”. Der er blevet spillet fodbold på banen, og den 

ser lidt misligholdt ud. Tennissæsonen skulle gerne starte op til maj. 
- Squash - der er mange bookinger, primært gengangere. 40-50 aktive. Turneringen er nede på 4 

deltagere er endnu ikke afviklet, men planen er at det kommer inden for nærmeste fremtid. 
 
Michael: 
- Møde med byfestudvalget og de er blevet introduceret for budgetplanlægningen. Der skal søges 

om bevillinger ved Politiet, men der er ikke kommet en tilbagemelding fra udvalget endnu. 
Teltgodkendelsen er stadig ikke kommet, da der ikke er kommet svar fra kommunen. Der er 



ikke søgt om tilladelse til brug af boldbanen (Jan søger kommunen) Forsikringsdelen tager 
Henrik sig af. 

- Mail om klub og forsamlingshus bingo – der skal søges tilladelse omkring afholdelse præmiespil, 
bankosedler, lodsedler og dets lige.  Vi afventer et evt. lovforslag, inden der sættes mere i værk.  

- Jern indsamlingen er afholdt - afventer tilbagemeldingen. 
 
 

4. Økonomi 
Leje af fastlokaler er indsendt til kommunen – det samme gælder regnskab 
Ansøgning om tilskud til børn og unge medlemmer 

 
 

5. KAC 
Intet at bemærke 

 
 

6. Fordeling af udvalg (se vedhæftede liste) 
- Badminton Ungdom – Vibeke kontakter Dorte Filbert (kommer det i gang igen?) 
- Banko – Ditte overtager posten 
- Hallen – Henrik overtager posten 
- PR – Ditte overtager posten 

 
 

7. Konflikthåndtering 
Der er blevet afholdt et møde med svømmeudvalget omkring episode i foråret. Dan har taget kontakt til 
dansk svømmeunion omkring konflikthåndtering. Der er forslag om fællesarrangement/kursus for 
trænere/ledere i Hviding IF omkring konflikthåndtering, så man som træner/leder får nogle 
redskaber/værktøjer til at takle en evt. fremtidig konflikt. 

 
 

8. Fritagelse fra kontingent 
Der har tidligere været nogle få undtagelser i forbindelser med betaling kontingent i foreningen. Det har 
tidligere været bragt op på generalforsamling, men ikke lovformeligt taget beslutning herom. 
Det er ikke op til udvalgene at beslutte om medlemmer skal fritages for kontingent, men en beslutning 
som træffes i og af Hviding Ifs hovedbestyrelsen.  
 
Det er muligt at ansøge om midler til økonomisk støtte til udsatte familier ved bl.a. dansk 
idrætsforening, ”Broen” eller ved kommunens socialforvaltning.  
 
Det er bestyrelsens klare holdning, at alle der ønsker at være aktive i Hviding IF skal betale kontingent.  
 
 

9. Eventuelt 
- Stort ønske om et nyt bordtennisbord til Idræt for Dagen. Dan henter tilbud hjem. 
- Der er kommet tilbud ind fra 5 tømre- og snedkerfirmaer vedr. opførsel af idrætsforeningens nye 

materialeskur. Alle kandidater er meget kvalificerede. 
- Referatet rundsendes til godkendelse ved alle i bestyrelsen inden det lægges på hjemmesiden. 

 
 

10. Næste bestyrelsesmøde 
Mandag, den 18. Maj 2015 kl. 19:30 


