
Referat af bestyrelsesmøde i Hviding IF 
Mandag, den 29. oktober 2018 kl. 19:00 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

2. Godkendelse af referat 

Godkendt 

 
3. Bordet rundt 

Motion:  
Henrik Bro Lund er gået ind i motionsudvalget sammen med Rune Roager. Mandag i tidsrummet kl. 

16:00-17:00 vil der være instruktør i motionsrummet, og her også kan aftales prøvetime. 
 

Badminton: 

Der er blevet en bane ledig om mandagen og to baner ledige om søndagen.  
 

Smart training: 
 Ønskes oprettet separat i Conventus – Ditte sørger for at oprette! 

 
Linedance: 

10 dansere er tilmeldt holdet, så holdet opretholdes.  
 

Håndbold: 
Der en fin tilslutning på både ungdomsholdene og hos seniorerne. 

 

Fodbold: 
Udfordringer ifm. tøjvask efter kampe – Per tager kontakt til KAC. 

 
Samarbejdet mellem Ribe/Hviding fortsætter for damesenior og U15 piger. 

 
Kroket: 

Ny formand – Søren sender ændringer til hjemmesiden. 
 

Mini Sport: 
Ændringer på udvalgssiden – Søren sender ændringer til hjemmesiden. 

 

Gymnastik: 
Der opleves ofte, at materialerummet bliver brugt uden opsyn. 

 
4. Besøg af Allan Bracht, Verisure 

Oplæg omkring muligheden for salg af alarmsystemer til private. 
 

5. Multibane 

Byggearbejdet påbegyndes tirsdag, den 29. oktober 2018 og multibanen forventes færdig den 22. 

december 2018. 

 
6. Sponsorarrangement 

Ditte tager kontakt til Henrik fra KAC i forbindelse med planlægningen af sponsorarrangementet.  



Det er et opmærksomhedspunkt omkring udgifter ifm. arrangementet.  
Indbydelse sendes ud sammen julehilsen til frivillige og sponsorer. 

 
7. Hjemmeside / Holdsport 

Karina og Per arbejder videre med at undersøge referencer i brugen af holdsport. Hvordan fungerer det i 
praksis og hvad er priserne? 

 

8. KAC 

Der arbejdes på at finde midler til at anskaffe dommertårn i hallen. De to omklædningsrum nærmest 

hallen står over for en renovering. 
 

9. Økonomi 

Ingen bemærkninger – budgettet kører planmæssigt. 

 

10. Eventuelt 

Byfestudvalget skal samles til en opstart – der indkaldes til et møde. 

 
Næste udvalgsmøde: onsdag, den 5. december 2018 kl. 19:00. 

Generalforsamling afholdes: onsdag, den 20. februar 2019 kl. 19:00. 


