
 

 

Referat på bestyrelsesmødet i Hviding IF 
Onsdag, den 6. februar kl. 19.00 

 

Deltagere: Ditte Riis Hansen, Jan Mortensen, Karina Kjærgaard, Henrik Bro Lund, Søren Andreasen, 

Susanne Erichsen Hansen  

Afbud: Per Madsen 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat  

3. Siden sidst / Bordet rundt 

 

 

Henrik Orientere at der er 95 medlemmer i motion, 60 medlemmer i squash – Der er mange 

bookninger i hverdagen, men ikke i weekenden. Det er ikke en udfordring blot en 

konstatering. E-sport, Karsten T. Skønager ønsker et fast lokale til E-sport, da dette ikke er en 

mulighed, har de i stedet lejet flere lokaler i hallen, med en længere varighed. Byfestudvalget 

er udvidet med flere medlemmer, Allan Bjerregaard og Rikke Ahler.  

Ditte Badminton Søndagsholdet oplever at hallen ofte er booket, men de modtager ikke 

information om dette. – retningslinjerne skal klarlægges, og følges op med Henrik. 

Jan Sponsorarrangementet med Erik Gunnersen, var en hyggelig aften. 

110 tilmeldte som blev underholdte med et godt foredrag og ikke mindst god mad.  

Multibanen – Vejret har været en udfordring, i forhold til en færdigmelding. Det forventes at 

banen står færdig i foråret, og hermed en indvielse af den nye bane. 

Karina: Tine er midlertidig træner på de sidste 3 mdr. på dameholdet. Næste sæson, er der 

lavet en ny aftale med en ny træner Jesper fra Højer. 3 division. Ved ”Håndboldens dag” var 

der 50 deltagende i løbet af dagen. 

 

Susanne: Gymnastikopvisningen, der er nu styr på lokaler.  

Birthe Rasmussen har 40 år jubilæum i år. 



Udlejning af redskaber, hvem har ansvaret og hvad med slitage? Fremadrettet udlejes HIFs 

udstyr ikke, med mindre det er aftalt med HIF. I henhold til aftale med Henrik Mortensen 

4. Generalforsamling  

Kurt Jakobsen har takket ja, til dirigentposten til generalforsamlingen. Gode forslag 

jubilæumsåret samt stafetten i 2020, med på dagsorden.  

5. 100-års jubilæum 

Drøftelse: En styregruppe med forskellige aktiviteter. Mulighed for at flere foreninger kan 

byde ind, i løbet af året. 

6. Økonomi 

Reminder til udvalget fodbold ungdom omkring kontingent betaling.  

7. Eventuelt 

 

 

Næste møde:  3 april kl.19.30  


