
 

 

Referat til bestyrelsesmøde i Hviding IF 
Mandag, den 19. marts 2018 kl. 19:30 

 

Deltagere:  

Søren Andreasen, Jan Mortensen, Karina Kjærgaard, Henrik Brolund, Ditte Riis, Susanne E. Hansen  

Afbud: Per Madsen 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

2. Godkendelse af referat  

 

3. Siden sidst / Bordet rundt 

Minisport: Anne Ravn stopper efter sommerferien. Vi skal have ny eller to til minisport 2019.  

Jernindsamling gik rigtig godt, resultatet endnu ikke opgjort. 

Kroket (Gunnar stopper)  

Gymnastik: En rigtig god opvisning ca. 50 mere besøgende end sidste år.  

Sommer gymnastik i alt 3 sommerhold. 

Fremadrettet er det sponsorudvalget, som skal udarbejde sponsornavnene til 

gymnastikudvalget ved årets gymnastikopvisningsprogram. 

Ditte opdaterer hjemmesiden, med sponsor sammen med Mette Ring.  

Der er stadig mange opgaver som skal løses, én simpelt klik funktion. 

Inden udgangen af marts forventes det at alt virker. 

Fra Per er blevet kontaktet af Kvik 70 Senior Herre, de var ikke mange spiller, de ønskede at 

være en del af os. Dette har fodboldudvalget takket ja til. De har en licens til serie 4, som 

overføres til Hviding IF. 

 

 



Håndboldafslutning: 61 tilmeldte. Til spisning, Der er fundet træner til næste sæson. 

Hjælpetræner til herre, og en voksen til u6, mangles endnu. 

Brag i hallen, håndbold i hallen, 5 hold, det var en rigtig god søndag med mange tilskuer, 

samt musik og speaker.  

En rigtig god sæson, for håndbold.  

 Mette Ring: har søgt nye tegner, en ny sponsor er på banen.  

Kristian Rasmussen, vil gerne være med til at give en hånd til sponsor udvalget. 

4. Byfest 

Der er lavet et budget, for byfesten, det ser rigtig godt ud, og vi er på den rette vej. Der skal 

være løbende nyhedsopslag på hjemmesiden/facebook, med formålet om at skabe de 

vigtigste oplysninger omkring byfesten. Og hermed sikrer os flest mulige bliver oplyst herom.  

Karina laver et udkast på programmet, som kommer til snarlig godkendelse.  

5. Opdatering af hjemmeside  

Tjek jeres udvalg, hvis der noget omkring udvalgene, som skal opdateres på hjemmesiden. 

 

6. Fordeling af udvalg 

Per: Ungdom, Senior Fodbold, Svømning  

Ditte: Badminton hjemmeside, Motion 

Henrik: Tennis, Squash, e-sport, søgning af tilskud, KAC, Motion 

Susanne: Gymnastik, Idræt om dagen. 

Karina: Håndbold, Løbmotion, Byfest Line dance 

Jan Sponsor, banko fonde udendørs  

Søren Kroket, Jern, præmiespil, minisport 

 

7. Eventuelt 

Placering af multibane, der snakkes om at bygge 3 håndboldbaner (strandhåndbold) med mulighed for at 

afholde stævner. Denne idé arbejdes der videre med i håndboldudvalget.  

 

 

Næste møde: 30.04.2018 kl.19.30  


