
 

Bestyrelsesmøde, HIF – 4. februar 2015 kl. 20.00 
 

Afbud fra Jesper 

1. Godkendelse af dagsorden 

- Godkendt 

2. Godkendelse af referat 

- Godkendt  

3. Siden sidst/bordet rundt 

- Lions vil gerne have at vi igen sælger hæfter for dem – men vi forudsætter at det bliver et afslag 

til at sælge dem. Erfaringen fra sidste år, gør at vi ikke tror det kan sælges herude 

- Idræt og Dagen og samarbejde med Vadehavsskolen i forhold til frivillighed, er en udfordring. 

Der er en positiv holdning til det, men det skal planlægges bedre. 

-  Præmiespil går fint, og ligger på omtrent det samme resultat. 

- Gymnastik: Har opvisning d. 7. marts og to hold skal med til Roagers opvisning 

- Svømning: Betty stopper efter denne sæson – og skal have stor tak 

- Motion: Ole Skjold stopper, men Henning Wind er startet.  

- Motion: Ændrer åbningstider alle dage nu, så det åbner kl. 6.00 

- Håndbold udvalget har samarbejde med HJF med ”Knæk Kurven”  

- 140.000 Fra kultur og fritidspuljen til vores nye redskabskur til fodbold 

- 15.000 fra Drop’in  

- Ansøgninger til Mærsk, DBU, Velux om tilskud til Multibanen 

- Jernindsamling d. 14. marts 

4. Økonomi 

- Motion ændring af kontingent til 149 pr. mdr. - 425 pr. kvartal 

- Motion Dagskontingent på 30 kr. hvis det kan oprettes i Conventus dette undersøges 

- Vi er i år på det laveste niveau af medlemmer, i 4 år. 960 betalende medlemmer 

- Budget 2014 (2013) Følger budgettet – Vi afventer den reviderede udgave. 

-  

5. Generalforsamling 2015 

- Der er taget kontakt til Ugeavisen ang. Annoncering + der er varslet generalforsamling ud til alle 

medlemmer, via Conventus  

- Kontakt til suppleanter  

- Kurt Jakobsen som dirigent (er aftalt) 



- På valg til bestyrelsen er Henrik, Jesper, Vibeke og Jan. 

- På valg til suppleantposten er Rikke Jensen og Ditte Riis 

- Stemmesedler, kuglepenne og alt papir materiale sørger Henrik for  

6. Bestyrelsens Beslutningsgrundlag 

- Punktet er drøftet   

7. Håndtering af klager 

- Punktet er drøftet 

- KAC bliver fremover et fast pkt. på HIF’s dagsorden 

8. Kontingent Kontrol 

- Håndtering og kontrol af ikke betalende medlemmer 

- Punktet er drøftet 

9. Håndtering af nye trænere og medlemmer i foreningen 

- Drøftet på pkt. 3 

10. Næste møde  

- Generalforsamling 25. februar 2015 

 

 


