
Referat, bestyrelsesmøde Hviding IF d. 25. januar 

Deltagere: Jan Mortensen, Jan Vestergaard, Henrik Bro Lund, Søren Andreasen, Karina Kjærgaard, Ditte Riis 
Hansen, Rikke P. Lolk 

- Referat og dagsorden godkendt 
- Bordet rundt: 

Der er pt. Ikke aktiviteter i gang, grunder covid -19. 

Derfor er bl.a. den planlagte opstart af E-sport aflyst. 

Ditte fortæller, at der kommer kontingent betalinger i conventus, selvom folk ikke kan komme til deres 
respektive sportsgrene. 

Stafet, genforeninger: Der arbejdes i at afholde stafetten i en eller anden form, eventuelt virtuelt. Der er 
givet 5000 i støtte fra stafetten on 30.000 fra Esbjerg Kommune. Det forventes stadig, at der så snart det er 
muligt afholdes arrangement med Sigurd Barrett for skoleeleverne. Der er ikke udgifter i arrangementet for 
HIF. 

Gymnastik: Jan ønsker input fra de øvrige udvalg i forhold til hvorvidt der udbetales godtgørelse til 
trænerne i covid-19 nedlukningen. Bestyrelsen er enige om, at disse skal udbetales, dels som en 
anerkendelse af de frivilliges arbejde, hvor mange har lagt et stort arbejde i at lave alternativer til den 
gængse aktivitet i foreningen. 

Fodbold: Senior har fundet ny kampfordeler. Rejsby efterskole har fået lov at se tegningerne til multibanen 
til inspiration. 

- Forslag om mundbind 

Bestyrelsen har besluttet at prisen for mundbind med logo skal undersøges, og der evt. skal bestilles 
mundbind med HIF logo til de frivillige, ca. 150 stk. 

- Økonomi 

Regnskab 2020 forventes færdigt hos revisor ca. ultimo februar.  

- Generalforsamling: 

Det er ikke muligt at afholde generalforsamling i februar, og generelt melder de forskellige foreninger ud, at 
det anbefales at vente til marts/april. Bestyrelsen har besluttet, at der skal findes en dato i april. Der skal en 
vedtægtsændring til for at generalforsamlingen kan afholdes digitalt. 

Generalforsamling skal annonceres 2 uger før. 

Der er fundet et par stykker, som er interesserede i at stille op til de poster, der kommer på valg til 
generalforsamlingen. 

 

Næste møde: mandag d. 1. marts 2021 kl. 19:30 


