
 

 

Referat til bestyrelsesmøde i Hviding IF 
Mandag, den 4. juni kl. 20.00 

 

Deltager: Jan Mortensen, Per Madsen, Søren Andreasen, Henrik Brolund, Ditte Riis, Susanne 

Erichsen Hansen 

Afbud: Karina Kjærgaard 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat  

3. Siden sidst / Bordet rundt 

Henrik Mortensen har henvendt sig i forbindelse med samarbejde omkring aktiviteter 

mellem hallen og HIF. Dette vil vi i bestyrelsen fremadrettet have i tankerne, når der foregår 

aktiviteter med mulighed for opnåelse af større synergi i foreningen. 

Henrik er stoppet i halbestyrelsen, i stedet er Per Madsen indtrådt i bestyrelsen.   

Tennis: der er igen i år et to-cifret antal tennismedlemmer. Banetilskuddet fra kommunen, 

som vi har modtaget i år, er blevet brugt fuldt ud og det har afkastet en god bane af sig, som 

får roser med på vejen fra tennisspillerne.   

Minisport der har været 7 tilmeldte til minisport, hvilket giver anledning til at fokusere på 

muligheden for større tilslutning til næste år. Samt skal der sikres nye leder til holdet. 

 

4. Byfest  

Der er styr på byfesten, udvalget har meldt tilbage, at der er overblik og alle aktiviteterne.  

5. Holdsport 

 

Der har været afholdt med Holdsport. Holdsport er en samarbejdspartner, med mulighed for 

en bedre måde at kommunikere på, gennem foreningen. Der er rigtig mange muligheder, 



såsom aktivitetskalender, trænerne har en let måde at kommunikere med spillerne på, samt 

meget andet.  

Efter sommer tages det op igen nyt punkt på dagsorden, og alle udvalg indkaldes til et møde 

for at fortælle om muligheden fremadrettet. 

6. Multibane 

DGI/DEF er evt. nye sponsor, disse afventes endnu. Det er nu fra multibanens udvalg afgjort 

at Kompan har den bedste løsning til en multibane. Det er hermed godkendt fra bestyrelsen, 

at det er denne læsning som vælges når finansieringen er på plads. 

7. Økonomi 

Følger budgettet! Der er ikke indkommet ønske fra nogle af udvalgene omkring behov for 

ekstra midler til driften ultimo 2018, så budgettet  for 2018 forventes på nuværende 

tidspunkt at blive overholdt. 

8. Eventuelt 

Motion, der er ikke styr på opgaverne i motion- tv og andet har ikke opfyldt medlemmernes 

behov.  Ditte rykker udvalget. 

 

 

Næste møde: den 15. august 2018 kl.19.30 

 


