
 

 

Referat af bestyrelsesmødet i Hviding IF 
Onsdag, den 5. december kl. 19.00 

 

Afbud fra Karina Kjærgaard Kruse 

Deltagende: Søren Andreasen, Ditte Riis, Per Madsen, Jan Mortensen, Henrik Brolund, Susanne E. 

Hansen  

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat  

3. Siden sidst / Bordet rundt 

Per: Nørgaard anlæg cup, er planlagt og afholdes som vanligt. 

Der arbejdes på at finde nye træner til senior fodbold samt en hjælpetræner.  Holdsport er en kultur som 

skal indarbejdes hvis det skal give en værdi for klubben. ”det er hvad vi gør det til” 

Henrik: Der er 73 aktive medlemmer i motion. Squash har også mange efterår/vinters medlemmer tre ud af 

fem aftner er banen booket. Der har været et fald i antallet af tennismedlemmer i forhold til sidste år.  

I år 2019 har Klaus Svendsen takket ja til at stå i spidsen for HIF-tennis. E-sport 69 medlemmer. Spørgsmål 

til bestyrelsen: Hvad er muligheden for at få et fast lokale til e-sport, hvor computerne kan stå fast? 

 

4. Multibane 

 

Multibanen er påbegyndt, og forventes at stå færdig sidst på året. 

5. Julehilsen/Sponsorarrangement  

 

Erik Gunnesen kommer og fortæller om karrieren i Speedway. Arrangementet er den. 1. februar 2019.  

Husk tilbagemelding på lister inden den 14. december. Herefter tilsendes der invitation til 

arrangementet. 



Et forslag, mulighed for en anden løsning til arrangementet til næste år. 

6. Genforeningsløbet 2020 

Løbet var allerede planlagt. Løbet kommer til at gå gennem Hviding. Krav fra Esbjerg 

kommune. Løbet har en varighed på 22 dage. Ditte og Karina er med i udvalget.  

7. Økonomi 

Ikke lokaletilskud, men der er søgt lokaletilskud. 

- Og lokaletilskudsprocenten fra Esbjerg kommune for 2019 er forventet till at være 87%. 

 Henrik sender en mail ud til alle udvalg omkring betalinger, i forhold til medlemskab.  

8. Eventuelt 

 

Byfest et godt udvalg er sammensat. For den kommende byfest 2019 

 

Næste møde den 6. februar 2019 kl. 19.00 

 

 


