
 
 
Dagsorden til bestyrelsesmøde i Hviding IF 
Tirsdag, den 24. november 2015 kl. 19:30 
 

Deltagere:  Jan Mortensen, Vibeke Færch Pedersen, Michael Knudsen, Dan Horsbøl, Bente Asberg Olesen og Ditte 

Riis Hansen. 

Fraværende: Henrik Bro Lund 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 

2. Godkendelse af referat (07.10.2015) 
Godkendt 
 

3. Siden sidst / Bordet rundt 
Motion blev på generalforsamlingen nedsat til 149,- pr. mdr. Michael sørger for at få det rettet på 
hjemmesiden. Det er ikke muligt at forny sit månedskort til motionscenteret, da de står som aktiv. 
Michael tager kontakt til Henrik Bro Lund omkring dette og finder løsning hurtigst muligt. 
 
Gymnastikholdet ”Kost & Ernæring” ophører, da Charlotte har fået andet arbejde. 
 
Håndboldmålene som er blevet bevilliget af Esbjerg Kommune er kommet. 
 

4. Økonomi 
Esbjerg Kommune har tilbudt at betale halvdelen af udgiften til et nyt lysanlæg, som der tidligere er 
søgt fondsmidler til ved Kultur- og Fritidspuljen. Bestyrelsen vælger at tage imod tilbuddet og Jan vil 
undersøge om der kan søges andre fonde, så vi kan få dækket det resterende beløb. 
 

5. KAC 
Intet nyt! 
 

6. Træner-/Lederfesten 
Afholdes den 29. januar 2016 i Kultur- og Aktivitetshallen. 
Hvem skal være Årets HIF’er? Udvalgene skal have mulighed for at komme med mulige emner – 
deadline 1. januar 2016. Ditte sørger for at sende besked ud til udvalgene samtidig med 
indbydelsen til festen, hvor Cecilie Frøkjær er på som foredragsholder! 
 

7. Ny lancering af hvidingif.dk v/Michael 
Opbygningen er pt. meget teknisk og man skal have lidt forstand på opsætningen, hvis det skal se 
ordentlig ud! Foreningen har brug for en ny platform og det skal undersøges, hvilke aktører der skal 
i spil!  



8. Micro sponsorater 
Det er vigtigt, at vi fastholder værdien i foreningens egne sponsorater. 
 

9. Julehilsen til sponsorer 
Indbydelsen til lederfesten skal sendes ud sammen med en julehilsen til alle sponsorer. Dan påtager 
sig opgaven!  
 

10. Eventuelt 
Henning Jensen er afgået ved døden i den forgangne uge – der skal sendes en bårebuket fra 

idrætsforeningen. Jan søger for at få det bestilt. 

Mette Ring har haft fat i Tom (Raahauge) fra DGI, som kommer ud og holder et oplæg omkring 

løbemotion mandag den 5. januar kl. 18:30.  

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 5. januar 2015 kl. 20:00 (efter overstående foredrag) 

Generalforsamlingen afholdes onsdag den 24. februar 2016 kl. 18:30. 

Vibeke Færch Pedersen ønsker at udtræde af bestyrelsen ved generalforsamling grundet nye 

jobmuligheder. 

Dan Horsbøl, Michael Knudsen og Bente Asberg Olesen genopstiller heller ikke ved 

generalforsamlingen. 

 

 

 


