
Referat, bestyrelsesmøde HIF, d. 17. august kl. 20:00 
 

- Referat og dagsorden godkendt. 
- Bordet rundt  

o Udendørs arealer: der blev lukket for strømmen, nu har vi accepteret tilbud fra diverse 
håndværkere. Vi har valgt at løse det ved behov, og at få det udbedret hurtigt. 

o Hallen: Karina har været til repræsentantskabsmøde. Corona kommer ikke til at påvirke 
idrætsforeningens aktiviteter. 

o Gymnastik: det er pålagt at rengøre redskaber mellem hold, tiden bliver taget ud af 
træningstiden. DGI har opfordret til at vi bør forberede os på, at hold skal lukkes ned i 14 
dage, og at der bør udarbejdes en form for beredskabsplan. 

o Håndbold: Senior + u13 i gang – resten d. 25. spritter hænder før og efter træning 
o Fodbold: Senior: Kommet godt i gang med efteråret, et sted mellem 20-30 til træning. Alle 

hold har spillet 1 første kamp, damerne (fælles med Ribe) er ligeledes kommet fornuftigt i 
gang efter ferien. De er blevet rykket op i jyllandsserien, og har tabt de to første kampe. 
Fodbold ungdom: På nær et enkelt hold er alle trænere på plads. Ungdomsudvalget 
kæmper pt med efter slæb fra corona forår. Det kniber med at få alle spillere i gang igen. 

o Der kæmpes hårdt, og ved det næste bestyrelsesmøde, er overblikket forhåbentlig bedre. 
o Badminton: kører rigtig godt, der er stor søgning også fra nye 
o Banko:  Efter en lang pause var den 10 august, første gang man åbnede for banko igen.Der 

var 75 betalende, det er for lidt til at få det til at løbe rundt. Givetvis påvirket af corona og 
varmen. Status er pt at banko har mistet min. Et kvartals indkomst 

o 100 års jubilæum: ligger stille grundet corona 
o Stafet: udskudt – pt ikke helt afklaring på Sigurd 

 
- Kontingent/rabatter: Der har været forespørgsel på familierabat på motion, gjort opmærksom på, 

at dette er muligt i Ribe Fritidscenter. Henning (udvalg) ville derudover gerne kunne lave 
kombinationsrabatter på aktiviteter.  Vi har drøftet forslaget, og bestyrelsens holdning er, at 
Idrætsforeningen har en målsætning om at være en af de lavest liggende på alle kontingentsatser, 
netop også på baggrund af den manglende mulighed for kombinationsrabatter. Derfor vil vi derfor 
ikke indføre muligheden pt. Der kan evt. skrives på som punkt til generalforsamling i februar, hvor 
nuværende satser også er fastlagt. 

- Facebook adgang, administrator gym: Gymnastikudvalget vil gerne kunne update eller lave indlæg 
på Idrætsforeningens facebook side. 3 bestyrelsesmedlemmer er administratorer, derudover er der 
2 fodbold med adgang til at kunne dele på siden et opslag fra egen gruppe. Det giver 
vanskeligheder, hvis afsender ikke er tydelig. Bestyrelsen vedtager at der gives en i hvert udvalg 
administratoradgang med arbejdsgangen at der skal slås op lokalt og deles centralt, hvis noget er 
relevant for alle. På denne måde er det tydeligt, at det kommer fra et udvalg, og eventuelle 
henvendelser skal rettes til pågældende udvalg. 

- Hjemmesiden volder lidt vanskeligheder med facebook delen. Ditte har bedt om et redesign af 
hjemmesiden, så den bliver mere overskuelig og dynamisk/funktionel. Skal ikke indebære 
omkostninger. 

- Status E-sport: mangler igen trænere + udvalg. Sendt ud til forældre samt på facebook, ingen 
henvendelser fra voksne. 1 henvendelse fra ung mand. Vi har server. Andre steder findes lokaler, 
der er sat op, og hvor man nemt kan komme i gang med at træne, fremfor her, hvor der skal stilles 



op hver gang. Ingen tilmeldte. Muligt at søge en, der kunne være interesseret i at hjælpe med en 
nytænkning på aktiviteten. Evt. sende ud til forældrene med spørgsmål omkring, hvad der skal til, 
for at både forældre og børn bliver interesserede. 

- Sponsorudvalg: der er udarbejdet skriv med hver enkelts opgaver, således der fremover er klarhed 
over fordelingen af ansvar. 

- Økonomi: der er sendt ansøgninger til kompensation for tabte midler. Økonomien er stabil, sund og 
god både før, under og efter corona, fordi vi har likvide midler. Vores mål for budgettet var at gå i 
nul, med en buffer på 30.000. dette er dog usikkert kan overholdes grundet corona. 

- Evt.: Der er behov for ”beredskabsplan”, såfremt der skulle være en af vores medlemmer, der bliver 
smittet. Opstille konkrete scenarier, der specificerer handlinger, herunder hvem skal kontaktes og 
hvornår. Der bør udpeges en corona kontaktperson i bestyrelsen. 

Næste møde: 21. september 19:30 

Til dagsorden: Beredskab for corona 

 


