
 
 
Dagsorden til bestyrelsesmøde i Hviding IF 
Mandag, den 22. juni 2015 kl. 20:00 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt  

Jan takker for gave til fødselsdag 

2. Godkendelse af referat (18.05.2015) 

Godkendt 

3. Siden sidst / Bordet rundt 

Vibeke: 

Møde m. håndbold – god byfest m. beachhåndbold – ros udefra! 

Ønske om nyt sand i beachbanen (3.500 kr.) mener selv at kunne finansiere det! 

Vil gerne have anlagt 2 beachbaner til, så de har mulighed for at afholde stævner med flere hold udefra! 

Håndboldudvalget undersøger hvorvidt det er muligt og finansieringen i det! 

 

Arbejder for at få flere hold i indendørs og ønsker derfor også flere haltider til den kommende sæson – 

samarbejde m. Ribe HK indenfor U10 og U12 drenge! 

 

Håndboldudvalget vil gerne have flere informationer ind på hjemsiden, så den bliver mere aktiv! Der er talt 

med Henrik (KAC) omkring infoskærme i hallen og Brugsen med info omkring hjemmekampe i 

idrætsforeningen. 

 

Henrik 

- Fodbold Ungdom har haft møde omkring fremtiden og alle fortsætter  

Ditte 

- Ikke noget 

Michael 

- Byfestudvalget kommer forbi vedr. evalueringen af  



Jan 

- Der arbejdes videre med at skaffe fondsmidler til multibanen 

- Krolf - VM første weekend i august – Doris Marie Mortensen har forespurgt om de må låne 

idrætsforeningens telt til stævnet. Jan giver Doris en tilbagemelding! 

- U19 damer skal spille kredssemifinale i Thisted og idrætsforeningen sponsorerer en bus til holdet 

med en mindre egenbetaling! 

- Skuret er ved at være færdig og det ser rigtig fint ud!  

4. Økonomi 

- Verner Sørensen har testamenteret et større beløb Hviding Idrætsforenings ungdomsafdeling. 

- Der er i øjeblikket ved at blive udarbejdet halvårsregnskab 

5. KAC 

- Der har været et rigtigt godt samarbejde bl.a. i forbindelse med byfesten og der er kommet mange 

positive tilkendegivelser. 

6. Byfesten 2015 (evaluering) 

Allan fra Byfestudvalget er med til at bidrage i evalueringen 

- Byfest forløbet godt 

- Flere tilmeldinger til løb og cykeltur 

- Budget – forventer overskud på 20.000-25.000 kr. 

- Børnedisko var et nyt positivt tiltag i kultursalen (70-80 børn) – åbent teltet for de voksne om 

fredagen gav god omsætning 

- Vigtigt med skilte – Ingen udskænkning for unge under 18 år.  

- Beachhåndbold var en succes og gav liv til pladsen 

- Vildmarkskar – der skal være opsyn!! 

- Sponsorater: Vigtigt at alle byfestens sponsorer bliver nævnt og set 

- Næste år afsluttes byfesten søndag kl. 12 

- Der er brug for flere frivillige til at hjælpe under byfesten 

- Der skal findes flere medlemmer til byfestudvalget til næste år 

7. Træner-/Lederfesten 

- Der har været flere henvendelser fra foreningens træner/ledere omkring deltagelse i det årlige 

sponsorarrangement i KAC. Det besluttes at træner/lederfesten sættes i bero og Henrik tager 

kontakt til KAC omkring mulig deltagelse 



8. Eventuelt 

- Næste møde mandag den 17. august 2015 kl. 19.30 

 

 

 


