
 
REFERAT 
 

Projektnavn: Bestyrelses møde 

 
Dato: 04-05-2020 
 
Sted: Tribune på opvisningsbanen + online 
 
Referent: Jan Vestergaard  
 
Deltagere: 

 

Deltagernavn Tlf.nr. E-mail 
Afbud  

(sæt kryds) 

Jan Vestergaard 30171939   

Jan Mortensen 27884806   

Henrik bro lund  23317667   

Ditte riss hansen 23465912   

Søren Andreasen 61617085   

Karina kruse kjærgaard 28194016   

Rikke lolk Petermann 31776760   

 
Næste møde: 03-06-2020 KL 19.30 
  



 

 Side 1 af 3 
 

Dagsorden:  
 Godkendelse af referat fra sidste møde 
 Godkendelse af dagsorden 
 Bordet rundt  
 Økonomi 
 Fordeling af udvalg 
 Jubilæum 2020 
 Evt. 

. 
 

 Referat samt dagsorden er godkendt 
 

 Plænen rundt :-) 

Kroket, Tennis, power walking, er startet op til stor glæde for de deltagende. 

Strøm ved skuret 

Der skal rettes op på nogle ”Ulovligheder” i den nuværende installation, det omhandler elforsyning 
til billetskuret, måltavlen, og gadelampen udenfor boldskuret, der tages lokal elektriker samt entre-
prenør med på råd. Jan V vender tilbage med en pris. 

 

 Økonomi 

Der har været præmie spil, som har indsamlet 35.000 kr.  

Corona tiden udfordrer os især på grund af squash, banko, byfest, ikke bliver afholdt. Vi skal derfor 
beslutte hvordan vi vil gribe situationen an. 

Hjælpepakker. 

Det er blevet diskuteret, hvorvidt vi skal søge hjælpepakkerne, og vi har besluttet at søge de hjæl-
pepakker der vil give mening for HIF. Vi bliver nød til som bestyrelse at vise vores medlemmer, at 
vi har taget aktion på udfordringen med manglende indtjening, sådan det efterfølgende ikke er vo-
res medlemmer der skal betale hele regning. 

Henrik, og Jan M finder ud af det praktiske. 

I forhold til pressen, forsøger vi at fortælle dem ”ja vi er Corona ramt og vi undersøger hvilke mulig-
heder vi har som forening”  
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Kontingenter  
Her er det diskuteret hvorvidt det skal være frivillig eller tvang at betale kontingentet, velvidende at 
medlemmerne ikke kan få glæde af den sport de udøver. Ribe har valg at der skal indbetales og vi 
vil gerne bakke op omkring den beslutning, men vil finde en god løsningen i forhold til måden det 
meldes ud på. Vi Forventer/det skal/ vi opfordre til det :-) 
Jan M finder ud af hvordan Ribe har meldt det ud 
 
Vi ønsker ikke at lave prisnedsættelse på enkelte kontingenter på trods af medlemmer ikke har fået 
hele sæsonen med. 
 
Hvad gør vi medlemmer nægter at betale? Vi kan ikke gøre noget. 
 
Derudover fratager vi alle bestyrelsesmedlemmer muligheden at kunne deltage på hold uden at 
skulle betale kontingent i 2020. 
 
Træner 1+2 hold + Damer 
Bestyrelsen ligger op til, at der skal diskuteres hvorvidt kontakterne omkring disse trænere kan 
overholdes, så fodboldudvalget skal forhøre sig om eventuelle frivillige Løn/godtgørelses nedgang i 
2020  
 

 Nødplan udvalg. 

Nødplanen er fremlagt med ansvarsfordeling som er godkendt af alle, der bliver tilført Power wal-
king udover de nuværende. 

 Jubilæum 2020 

Vi afventer Mette F inden den endelige beslutning tages, men formanden ligger op til at det flyttes 
til 2021. 

Byfesten aflyses så derfor holder vi Havefest. 

Havefesten sammen hver for sig, der opbakning til at vi holder festen, og opgaven med planlæg-
ning kunne ligges til den tidligere byfestudvalg. 

Bilbanko med radio globus. 

Bankoudvalget er blevet spurgt, om de vil holde bilbanko, og de har meldt tilbage at de ikke tror på 
at der er økonomisk gevinst i det, men de hjælper gerne med det såfremt vi vælger at forsætte 
med eventet. 

Bestyrelsen tror på det vil kunne betale sig og det vil være en markering af, at vi som bestyrelse 
ønsker at opsøge optimisme og alternative indtjeningsmuligheder for HIF. 

Der bliver nogle praktiske udfordringer som skal undersøges nærmere. 
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Stafet 2020 

Det er flyttet til 27 maj 2021, konceptet der det samme, derudover holders der i år virtuelt stafet 
hvor alle kan gå sammen, hver for sig, og dele oplevelsen på Facebook  

Alle fra bestyrelsen skal forsøge at deltage for at vise vores opbakning til arrangementet. 

Sigurt 

Der afventes Corona udviklingen, og der er en kontrakt der skal tages højde for, men der udvises 
interesse for at finde en løsning fra alle sider, Sigurt forslå ”koncert” på græsplænen, men det kræ-
ver DK lukker mere op. Ellers arbejdes der på at flyttet det til 2021 sådan det ligger i forlængelse af 
genforeningsfesten som først planlagt. 

Julefrokost 

Vi ser hvad der sker :-) 

 


