
 

 

Dagsorden til generalforsamling i Hviding IF 
Onsdag, den 8. februar 2017 kl. 19:00 

 

 

1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen forslår Kurt Jakobsen, som forsamlingen godkender. 

2. Bestyrelsens beretning 
Formand Jan Mortensen beretter! 

• Fodbold Ungdom har rigtig mange hold 

• E-sport (ca. 60 medlemmer) og basketball er nye idrætsgrene  

• Håndboldudvalgets arbejde har båret frugt og der er igen rigtig mange spillere i gang. 

• Gymnastik – nyt udvalg har fået en flot start 

• Svømning – God svømmesæson 

• Motion – godt fyldt op 

• Squash – en del nye medlemmer 

• Minisport er startet op igen – fået en del nye medlemmer 

• Idræt om dag og kroket er en vigtig del af vores ældre idræt. Stor opbakning til 

formiddagsaktiviteterne, hvor samvær og idræt er på dagsordenen 

• Fodbold Senior – svær sæson (lige ved og næsten) 

• Præmiespil og jernindsamling en vigtig del af vores forening 

• Banko – Imponerende flot år! 

• Badminton – kun motionsspillere 

Sponsorarrangementet havde stor opbakning fra såvel frivillige som sponsorer. 

Der er kommet nyt lys på den sidste del af fodboldbanen! 

2017 byder på yderligere udvikling af Hviding IF og gøre det endnu mere interessant at komme og 

være en del af klubben.  

I 2015 var medlemstallet faldende, men i 2016 er kurven vendt og medlemstallet er igen 

opadgående.  

Multibanen er stadig på tegnebrættet og Esbjerg kommune har bakket op om projektet 
ved give 150.000 kr. til opførelsen heraf. Vi har flere ansøgninger ude ved diverse 
fonde for medfinansiering af projektet. 

Forslag om at der åbnes for badminton i eftermiddagstimerne fra kl. 14-16, hvor hallen pt. er fri. 



3. Fremlæggelse af foreningens regnskab 
 

• Omsætningen er steget til knap 2 mio. kr. og dækningsbidraget ligger på knap 200.000 kr. 

• Økonomien i Hviding IF er solid. 

• Revisor Poul Hansen fra Revisionscentret Ribe har godkendt foreningens fremlagte 

regnskab. 

4. Fremlæggelse af foreningens budget til godkendelse 
Det fremlagte budget godkendes af generalforsamlingen. 

5. Indkomne forslag 
Ingen indkomne forslag! 

6. Fastlæggelse af kontingent for medlemmer 
Bestyrelsens oplæg er at kontingentsatsen fastholdes. 

Generalforsamlingen godkender fastlæggelse 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter til foreningens 

bestyrelse 
Følgende personer er valgt ind for en 2-årig periode; 

• Jan Mortensen 

• Henrik Bro Lund 

• Susanne Eriksen 

• Ditte Riis Hansen 

8. Eventuelt 
• Forslag om henvisning med skilt til hjertestarteren, som er til rådighed i KAC 

• Forslag fra Motionsudvalget om køb af nyt løbebånd til motionsrummet. 

 

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig på følgende måde: 

 

Formand: Jan Mortensen 

Næstformand: Per Madsen 

Kasserer: Henrik Bro Lund 

Sekretær: Susanne Erichsen Hansen 

Øvrige: Søren Andreasen, Karina Kruse Kjærgaard og Ditte Riis Hansen 

Suppleanter: Rikke Petermann Lolk og Bente Asberg Olesen 

 

Næste bestyrelsesmøde: Mandag, den 13. marts 2017 kl. 19:00. 

 

 


