Referat
Bestyrelsesmøde Hviding IF, 5.oktober kl. 19:30
Deltagere: Jan M., Søren, Henrik, Ditte, Karina, Rikke. Fraværende: Jan V.
Dagsorden:
-

Godkendelse af referat fra sidste møde - godkendes
Godkendelse af dagsorden - godkendes

Bordet rundt
E-sport arbejdes med ny løsning.
Sponsor - nye tegnere er hvervet
Badminton kører, der er stadig et par ledige baner
Squash udvalget har ny formand, Kenneth Johansen
Tennis udvalget har stillet spørgsmål omkring kontingentets varighed, bestyrelsen beslutter at dette kører
et år fra købsdato
Diskuteret muligheden for kombi-kontingent, tennis + squash. Da vi er en flerstrenget forening, må vi ifølge
kommunens retningslinjer ikke udbyde kombi-medlemskaber, der må ikke være sammenhæng. Dette
undersøger Henrik igen, men er sandsynligvis ikke muligt.
Der skal være minimum 15 betalende medlemmer for at få grusbanetilskud. Prisen på tennis er 200 for et
år, men muligheden for at nedsætte prisen foreligger, dog ville det måske betyde at vi ”stjal” medlemmer
fra øvrige klubber. Usikkert, om det overhovedet ville give flere medlemmer. Bestyrelsen er enig om, at
prisen bibeholdes.
Squash/tennis har små ønsker til indkøb, disse godkendes.
Håndbold er alt fra Jyllandsserie lukket foreløbigt indtil weekenden uge 42 (d. 16. oktober) grundet corona.
Sæsonen bliver derfor sandsynligvis forlænget med en uge.
3. division spiller stadig, de hører under DHF. Ligger nr. 4.
Alle restriktionerne omkring corona gør det omstændigt for udvalget at afholde kampe, herunder
afspritning, begrænsning i antal tilskuere mv. Folk gør hvad de kan ift sprit, mundbind mv.
Håndboldtræning: ungdom må ikke anvende bad, senior må gerne. Redskaber sprittes af og der laves
holdlister ved hver træning. Tribunen så vidt muligt delt op i hold. God tilslutning.
KA: Karina har deltaget i møde. Det er gået okay det første halvår, men corona giver ufordringer
økonomisk.
Input herfra:
Der blev spurgt til musik på multibanen, virker tilsyneladende ikke.

Evt. fælles oprydnings/forskønnelsesdag sammen med KA og bestyrelsen på
udendørsarealerne, der hører under HIF. En form for tilbud om hjælp.
Bestyrelsen tjekker selv op på de ting, der trænger til udbedring.
Ikke talt om et evt. samarbejde mellem HIF og KA. Bestyrelsen vil meget gerne en styrket
dialog. Evt. etableres et udvalg med deltagelse fra begge bestyrelser.
Gymnastikinstruktører skal på kursus, der søges tilskud til lederuddannelse v. DGI. Vides ikke om de
afholdes.
Fodbold, også ramt af corona restriktioner, men dette håndteres, bl.a. ved at flytte hold ved kampdage
med mange hold. Senior har spurgt om retningslinjer for afholdelse af afslutningsfest (november).
Pt. Opfordres frem til 18. oktober at der ikke afholdes sociale arrangementer. Bestyrelsen kan derfor indtil
der kommer andre anbefalinger ikke give grønt lys til afholdelse i KA.
Der er planlagt en afslutning for håndbold d. 18. december, denne aflyses naturligvis såfremt der ikke sker
ændringer i anbefalingerne. Karina undersøger om sluttid kl. 22 også gælder KA.
Økonomi
MobilePay har bedt om spilletilladelse på bankodeltagere, men medlemskab af HIF er tilstrækkeligt. Banko
er kun for medlemmer.
Banko har kun kørt 2 måneder, så der er et stort tab.
E-sport giver ingen indtægt i år.
Byfesten er der givet 30.000 til fra DGI
Fodbold hæfter solidarisk for nogle regninger, men andre ting har ikke skulle betales.
Situationen er ude af bestyrelsens kontrol og der er forsøgt at kompensere så vidt som muligt via ansøgning
ved fonde mv.
Bestyrelsen overvejer, hvordan vi kan generere flere indtægter i næste budgetår.
Foreningen er heldigvis fortsat økonomisk stærk, trods et udfordrende år.

Corona beredskabsplan
Især håndbold, gymnastik og fodbold har nok brug for en udmelding fra bestyrelsen, i tilfælde af
smittetilfælde.
Hvert udvalg udarbejder deres egen handlingsplan, og flere er langt med dette.
Der laves fremmødelister hver gang der er træning på både håndbold og gymnastik.
Badminton har bestyrelsen kontakter på alle spillere og kan lave smitteopsporing.
Fodbold skal også opfordres til at føre fremmødelister.
Kontaktpersonen i bestyrelsen for hvert enkelt udvalg kontaktes ved spørgsmål omkring corona.

Hele bestyrelsen informeres i tilfælde af smitte.
Der udarbejdes en mail eller ringes med feedback på deres tiltag samt information om at de kan ringe til
bestyrelseskontaktpersonen,
Evt.
Stafet forventes stadig afholdt i 2021 under samme koncept som før planlagt. Stadig penge fra kommunen,
men man fornemmer, at gejsten er lidt under pres på grund af corona.
Der skal vælges ny formand til bestyrelsen ved næste generalforsamling.
Næste møde: 11. november kl. 19:30

