
 

 

Referat til bestyrelsesmøde i Hviding IF 
Mandag, den 13. marts 2017 kl. 19:00 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

2. Godkendelse af referat (18.01.2017) 

 

3. Siden sidst / Bordet rundt 

Per: Der var mange med på træningslejr 10 damer og 18 herrer. 

Ved sæsonopstart har der været rigtig mange til træning.  

Der har været lidt regulering i sponsor den ene og den anden vej. 

Ditte: Betalingssitet flyttes på hjemmesiden under de forskellige udvalg, så der kommer en 

lettere tilgang til betalingssitet. 

Søren: Indsamling af skrot, er gået godt, men prisen er stadig ikke gjort op. Fodbold ungdom 

stod for at omdeling af informationsark omkring indsamlingsdagen/tidspunkt, til hver 

husstand.  

Henrik:  Nyt løbebånd er der budgetteret med.  

Der forespørgsel fra Asylcenteret, hvad har vi i foreningen af tilbud, til de unge på 

Asylcenteret. Samt en forespørgsel på ekstra træningskort til fitness. 

MobilePay nummer oprettes til klubben, det for Henrik styr på. 

Susanne: 

Karina: der er fundet nye træner til efterårets sæson.  

På nuværende tidspunkt er der et: U4, U6 og U8 hold U12 drenge, U14 drenge, et herre og et 

dame hold. Tirsdag og torsdag træning dage for håndbold i efterårssæson  

I den kommende weekend. ”Brag i hallen”- oprykning af senior damer, ved vundet kamp. –  

Beach håndbold- i byfesten, og udendørs håndbold.  



Jan: Basketball ønsker en anden træningsdag end søndag.  

Tuborg fonden- giver ikke længere til multibaner, der skal nu søges andre steder,  

Meld ind, inden 10 april, hvornår de forskellige idrætsgrene ønsker træningstider i hallen. 

Stafet for livet, i Ribe - Birte og Mette Ring - opretter en base for Hviding IF. 

Møde med Ribe boldklub ang. Samarbejde omkring U13 piger.  

4. Økonomi 

Følger budget. 

5. KAC  

Der er ikke nok omklædning til Squash og Fitness når der er fyldt i fitness. – der er vil være 

mulighed for at benytte et ekstra omklædning. 

6. Hovedsponsor Andelskassen Ribe 

Henrik og Jan forhandlede ny aftale med Andelskassen, til og med år 2018, hvor 

Andelskassen er hovedsponsor. 

Invest pleje /frie midler – det er hermed besluttet at vi ikke ønsker at investere heri. Med den 

begrundelse at det ikke er en forening som skal tjene penge, men i stedet en forening der 

tilbyder aktiviteter til udøverne. 

 

7. Hjemmeside - Nyheder 

Opsætningen af betalingsmåden ændres på hjemmesiden, så der er en lettere tilgang. 

 

8. Opgavefordeling 

- Henrik: E-sport, Fitness, Tennis, Børneattester, Squash, KAC, motion, 

tilskudsansøgninger. 

- Ditte: Badminton, Hjemmeside 

- Karina: Håndbold, Byfest, Løbemotion, Linedance 

- Søren: Skrot/jern Kroket, Præmiespil, Minsport 

- Per: Fodbold-Ungdom/ -Senior, Svømning 

- Susanne: Gymnastik, Idræt om dagen, Basketball 

- Jan: Banko, Sponsor, Fonde, Udendørsareal  

 



9. Byfestudvalget v. Karina 

- Byfestudvalget fortæller det meste er bestilt: Mad/ drikkevare/Musik 

- Bemanding på bar/slik. Pia Mulvad/ Pølsevogn: Mette/Bente de er tovholder. 

- Tryk af folder - godkendt. 

- Der kommer ikke rundstykker søndag 

- Håndbold og fodbold har stævne hjemme fredag aften. Evt. Mad dertil. 

- Susan ved ikke om der kommer fodbold om formiddagen, ligger ved udvalg. 

- Kom gerne med input til lørdag:  

Forslag:  

Gymnastik. Rep. hold. 

Stjerneløb- Ditte 

Spejderne – Susan kontakter.  

Løbe udvalg skal selv købe vand, Karina orientere udvalg. 

Det kunne være rart med, med 4-5 personer der kunne være behjælpelig på pladsen. – 

lørdag/søndag. 

10. E-Sport – Opfølgning v. Henrik Mortensen 

Henrik Bonnichsen, Henrik Mortensen og Carsten Skønager står for udvalget. 

Basisprodukt på plads, det skal foregå som en alm. Sport hvor man er med et halvt år af 

gangen, det næste de arbejder på er at få træner til holdene.  

Næste træningsaften, inviteres forældrene med, for at give dem et indblik i hvad sporten er. 

Der er Lan 1 og 4 træning aftner, pr. Sæson. 

Der er 51 medlemmer. Afbetaling af udstyret, indenfor 4 år.  

Nye medlemmer til bestyrelsen - 2-3 stk.  

Der skal flere informationer ud via hjemmesiden, temaaftener, de aktiviteter der er 

tilmelding til. 

 

11. Eventuelt 

Næste bestyrelsesmøde den 24. april 2017 - kl.19.00 

 

 


