Referat på generalforsamling i Hviding IF
Onsdag, den 20. februar 2019

1.

Godkendelse af dagsorden Valg af Dirigent
Kurt Jacobsen

2.

Bestyrelsens beretning
Fodbold ungdom forsøger, at få flere medlemmer til de ældre årgange. E-sport har været
under stor udvikling det sidste år, og nu stiller de også med et konkurrencehold. Håndbold
har 3 seniorhold, og et 3 div for første gang.
Gymnastik; har et stabilt niveau i antal af medlemmer. Svømning er lidt udfordret på
medlemstallet, der er tilbagegang. Årsagen dertil, er manglede træner.
Motion; der er rigtig mange medlemmer af motionscenteret, samt er Squashbanen også godt
booket i vinterhalvåret.
Minisport; er en forår/efterårsaktivitet som er vigtig for klubben, hvor de små idrætsudøvere
kan få kendskab til alle foreningens idrætsgrene.
Fodbold senior herre står har fået et godt samarbejde Kvik 70.
Idræt om dagen har mange forskellige aktiviteter. Idræt om dagen, Linedance og kroket, er
en vigtig del social og motionsaktivitet for de ældre i foreningen.
Præmiespil og jernindsamling, er en rigtig god ekstra indtægt til HIF.
Banko har haft et rigtig godt år. Samtidig blev Banko udvalget kåret til årets HIF´er.
Badminton; er kun motionsbadminton, der er ikke noget børnehold.
Foreningen har i 2018 haft et medlemsfremgang på ca. 150 medlemmer.
Sponsorarrangementet med hallen. Et godt og underholdende foredrag, som var økonomisk
billigere end tidligere år. Stemningen var rigtig god, derfor overvejes der noget lignede i
samme prisleje til næste år.
Multibanen er næsten færdig, der har været lidt udfordringer med færdiggørelsen, da vejret
ikke har fulgt tidsplanen. Banen forventes færdig i foråret, hvor en indvielse finder sted.
Sidste års byfest var en stor succes, byfesten var godt besøgt, og gav et rigtig godt økonomisk
overskud.
Yderligere udvikling af Hviding 2019

Byfesten i uge 24, forberedelserne er godt i gang med flere nye tiltag. Samt nye medlemmer
af udvalget.
Forberedelse til jubilæum 2020, Der er forslag om en styregruppe der kan være tovholdere
på forskellige aktiviteter i jubilæumsåret. Der udarbejdes forskellige forslag til at søge
samarbejde med fonde, samt gøre brug af kommunen, med opnåelse af et økonomisk
tilskud.
Stafet 2020 er i anledningen af 100 års jubilæet for genforeningen, en aktivitet som kommer
gennem Hviding. Det vil være en stafet på 468 km, som DGI står i spidsen for. Vi skal som
forening være en del af de frivillige aktiviteter, samt være med til at planlægge ruten gennem
Hviding og omegn.

3.

Fremlæggelse af foreningens regnskab
Godkendt ved Revisor uden anmærkninger.

4.

Fremlæggelse af foreningens budget til godkendelse
Godkendt

5.

Indkomne forslag

6.

Fastlæggelse af kontingent for medlemmerne
En fortsættelse af kontingentsatserne fra sidste år. uændret.

7.

Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter til foreningens
bestyrelse. På valg er:
Susanne Erichsen Hansen
Ditte Riis Hansen
Jan Mortensen
Henrik Bro Lund

8.

Valg af Revisor – hvis modtagelse af over 300.000 kr. i kommunale tilskud.

9.

Evt.
Der var forskellige drøftelser omkring jubilæum 2020.

