
 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Hviding IF 
Onsdag, den 21. september 2016 kl. 19:00 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat (10.08.2016) 

Husk at sende OK tilbage, når referatet er sendt til gennemlæsning! 

 

3. Siden sidst / Bordet rundt 

Bente: 

Gymnastik er kommet godt i gang og det nye udvalg er kommet godt fra start. 

 

Jan: 

Fodboldsenior har stoppet samarbejdet med klubbens førsteholdstræner og Per Madsen har taget 

over.  

Fritidspuljen skal søges inden 1. oktober 2016. Vi ansøger om tilskud til en multibane. 

 

Henrik: 

E-sport er forløbet rigtig godt med stor tilslutning til LAN-arrangementet. 

 

Karina: 

Håndbold har haft gang i håndboldkaravanen i både skole og børnehaven og har været en succes. 

Der er tilgang på U12 drenge og derudover er der et seniordame hold og et U8 hold. 

 

Ditte: 

Kommer på et punkt senere! 

 

4. Økonomi 

Intet nyt siden sidste møde. 

 



5. KAC 

Ingen bemærkninger! 

Der er kommet en seddel op, hvor man kan se, hvornår der bliver gjort rent! 

  

6. Hjemmesiden v/Ditte 

Der skal laves nogle retningslinjer omkring hjemmesiden, når vi åbner op for udvalgenes indlæg. 

Siden fungerer langt fra optimalt og det har givet store frustrationer blandt såvel medlemmer som 

bestyrelse. Ditte tager kontakt til DanaWeb omkring et samarbejdsmøde hurtigst muligt og 

bestyrelsen tager et kritisk og konstruktivt gennemsyn af den nuværende hjemmeside. 

 

 

7. Motion v/Bente 

Henning er trådt ud af bestyrelsen og i stedet er Rune og Lars nye medlemmer i udvalget! 

Der er blevet ryddet op i motionsrummet og der er en masse nye tiltag på vej. 

Bestyrelsen er af Bente blevet informeret om, at stopknappen på løbebåndet er i stykker samt at 

løbebåndet ikke kan hæve/sænke. Bestyrelsen er blevet informeret om at det ikke er muligt at 

reparere dette. Henrik har sat spørgsmålstegn ved dette og undersøger det derfor selv! 

Tillæg til punktet omkring løbebåndet. 

Det er nu undersøgt og såvel stopknap som hæve/sænkefunktionen på løbebåndet fungerer i dag 

(23. september 2016). Reparationspris: under 300 kr. 

  

De har haft kontakt til AsylSyd og de har sammen lavet et tiltag, hvor der er kommet mere struktur 

på brugen af maskinerne i forskellige tidsrum. 

  

8. Eventuelt 

MobilePay er under udarbejdelse som et businessmodul. Henrik melder tilbage, når det bliver 

aktiveret. 

 

Der skal oprettes et dagskort til Motion á 50 kr. Ditte opretter i Conventus. 

 

Der skal fastsættes en dato for Sponsorarrangementet – Ditte tager kontakt til Henrik! 

 

Næste møde: Onsdag, den 2. november 2016 kl. 19:00. 


