
 
 
Referat til bestyrelsesmøde i Hviding IF 

Mandag, den 18. maj 2015 kl. 19:30 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
- Dagsorden er godkendt 

 
 

2. Godkendelse af referat 
- Referat er godkendt 

 
 

3. Bordet rundt 
 

Dan: 
Ikke noget 
 
Ditte: 
Ikke noget 
 
Bente: 
Gymnastik: Har fået program og trænereliste til næste sæson 2015/2016 
 
MiniSport: Har ikke fået den forventede økonomiske støtte, da sportsgrenene skal køre min. 4 gange 
pr. sportsgren. Der har været nogle opstartsvanskeligheder med afbud fra bl.a. spejder og svømning. 
Der tilbydes gratis mad til afslutning for børnene. 
 
Løbemotion – deltager i Frøs Løbet 
 
Fitness Outdoor: God opbakning fra både store og små! Mulighed for at få en kostplan. 
 
Idræt om dagen: Er begyndt at cykle 
 
Jan: 
Skuret ser rigtig godt. Byggeriet går som planlagt og det ser godt ud!  
Multibanen – ringet op af UNO omkring Fondsraising, som vil være behjælpelig med at søge fonde.  
 
Vibeke: 
Badminton: Sanne Birkemose vil gerne være badmintontræner og forsøger at finde nogle i sit 
netværk til at hjælpe til. Kan bedst torsdag efter kl. 17.  
Der er yderligere et par stykker, som der muligvis kan være interesserede i at være 
badmintontræner.  
 
Sanne Birkemose er interesseret i at starte et hold i børneyoga. 
 
Henrik 

- Tennis: 5 nye tennismedlemmer 
 



Fodbold Ungdom 
Kontingent – Der er fortsat spillere, som mangler at betale kontingent. Spillerlister sendes til Henrik, 
så der kan dannes et overblik over manglende kontingentbetalinger. Ditte tager fat i Helena og får 
listerne tilsendt! 
 
Fodbold Senior 
Der er rigtig mange spillere på både herre og dame siden.  
 
Squash: En del nye squashmedlemmer, så der er godt gang i banerne. 
 
Beachhåndbold – Der afholdes en miniturnering til Byfesten i uge 24. 
 
Michael: 
Motion: Der er åbent i KAC fra kl. 6, så der kan dyrkes motion i fitness fra morgenstunden. 

 
4. Økonomi 

Hvis udvalgene handles Hummel i Sportsmaster; Bramming, så skal det på Hummel-kontoen! 
 

5. KAC 
Dan deltog i sidste møde! Det er vigtigt at HIF udvalgene får meldt ud, hvor og hvornår mange timer, der 
ønskes i den kommende sæson!  
 
Der har været en henvendelse omkring opstart af LineDance i Hviding IF.  
Bestyrelsen vil gerne imødekomme henvendelsen og byder LineDance velkommen i foreningen.  

 
6. Byfesten 2015 

Der skal byggetilladelse til for at sætte festteltet op. Der er lavet en aftale med Ribe Festudlejning, som 
vil stå som ansvarshavende af teltet. Øvrige tilladelser er søgt og forventes godkendt i nærmeste fremtid. 
 
Programmet er fastlagt og indsendt til Politiet, og der ansøges om nødvendige tilladelser. 
 
Der er tilsendt et budget og der forventes et mindre overskud. 
 

7. Eventuelt 
Henrik Mortensen (KAC) skal have adgang til hjemmesiden, så det er muligt for ham at redigere, 

 
8. Næste bestyrelsesmøde 

Mandag den 22. juni 2015 kl. 20:00 


