
 

 

Referat til bestyrelsesmøde i Hviding IF 
Mandag, den 14. August 2017 kl. 19:00 

 

Afbud fra Søren Andreasen.  

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Gokendt  

2. Godkendelse af referat  

Godkendt  

 

3. Evaluering af byfesten  

Susan og Belinda er inviteret. Susan har meldt afbud.  

• Patrick og Chris vil gerne være med i byfestudvalget. 

• Det næste møde i udvalget forekommer til oktober 

• Ditte laver et skriv til hjemmesiden, hvor alle der har interesse og gode ideer kan 

komme med forslag til byfesten til næste år. Disse tages med til udvalget. 

• Bestyrelsen kommer med forslag til hvorledes udvalget organisatorisk kan opbygges, 

således alle ressourcer bliver brugt bedst muligt. Samt at der kommer mere hjælp 

såsom evnet/oprydning/hjælper. 

 

  

4. Siden sidst / Bordet rundt 

Susanne: Nyt i gymnastik, Jumping fitness?  Et forslag til et nyt tiltag. Der følges op, hvorledes 

muligheden ligger i forhold til økonomi/plads og holdtræning. 

Henrik: Der er 18 medlemmer i Tennis, -  der er kommet tilskud fra kommunen. E-Sport er 

oppe på 59 medlemmer, de har foretaget ændring af deres holdnavn.  

Per: Ole Klinge er tilbage i udvalget- i fodbold. Samarbejdet med damerne i Ribe er ikke 

optimalt, men der arbejdes fortsat videre.  

Ditte: Opdateret conventus, der er kommet et godt flow i forhold til de forskellige udvalg, de 

er gode til selv at opdatere hjemmesiden.  



Karina: Nyt udvalgsmedlem i håndbold Patrick, der er stævne sidst i August måned. 

Håndbold har flere sponsor til deres trøjer/træningstøj. Dette koordineres med Sponsor 

udvalget – Laurids Schmidt, så den rette procedure følges i forhold til henvendelse til de 

enkelte sponsor.  

 

5. Økonomi  

 

Vi havde en solid økonomi da vi gik ind i år 2017 og det vil vi også have når vi går ud af 2017.  

 Esbjerg Kommune giver ikke samme tilskud til lokaleleje fremadrettet.  

Bestyrelsen ser nærmere på hvorledes byfestens regnskab fremadrettet skal afleveres til 

bestyrelsen for at opnå gennemsigtighed og fremdrift for de enkelte poster.  

6. Multibane 

Der er modtaget penge fra flere sponsor, så vi godt på vej, vi afventer en tilbagemelding fra 

to fonde.  

7. Evt. 

Næste møde: Onsdag 20. september 2017  


