
Generalforsamling i Hviding IF d. 9. juni 2021 

1. Valg af dirigent 
- Kurt Jakobsen er valgt – generalforsamling beslutningsdygtig 

2. Bestyrelsens beretning v. formand Jan Mortensen 
- 2020 var klubbens 110 års jubilæumsår, hvilket der var en del aktiviteter planlagt for at 

markere, hvoraf de fleste dog måtte aflyses grundet covid-19. 
- Covid-19 har præget året i form af en stribe aflysninger af både foreningens faste aktiviteter, 

men også planlagte arrangementer, og har ligeledes resulteret i en medlemsnedgang.  
- Hviding IF har vundet prisen som Årets klub 2020 ved Esbjerg Idrætsråd. 

3. Fremlæggelse af regnskab v. kasserer Henrik Bro Lund 
- Resultat: underskud 26.414 kr. 
- Underskuddet skyldes i høj grad covid-19, og især banko og byfest er tunge poster i den 

sammenhæng. 
- Resultatet er inden for rammerne i forhold til det givne mandat til bestyrelsen ved sidste års 

generalforsamling. 
4. Fremlæggelse af budget til godkendelse 

- Der estimeres et resultat på – 50.000 kr. Bestyrelsen ønsker mandat til at styre efter dette. 
- Dette estimat skyldes den fortsatte påvirkning af covid 19, og der forventes højere udgifter end 

i 2020.  
- Der søges puljer for at begrænse underskuddet mest muligt. 
- Budgetforslag er godkendt 

5. Indkomne forslag 
6. Fastsættelse af kontingenter 

- Kontingenter foreslås fortsættelse af satser fra sidste år 
- Kontingentsatserne godkendes 
- Gymnastik forslag om at fjerne muligheden for halv pris på et hold, når et medlem deltager på 

to hold. 
- Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at fjerne denne rabatordning for personer over 18 

år. 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

- Sofie Vangsgaard indstilles  
- Ditte, Henrik, Rikke og Sofie er valgt til bestyrelsen 
- Suppleanter: Bente Asberg og Susanne Eriksen er suppleanter og modtager genvalg 
- Bente og Susanne er genvalgt 

8. Valg af revisor  
- Revisionscentret Ribe fortsætter revisionspligten 

9. Eventuelt  
- Forslag til fælles merchandise med HIF logo – eksempelvis drikkedunke – tages op på 

bestyrelsesmøde 
- Der er tegnet sponsorkontrakt med Sportmaster Bramming. HIF har i 2021 og 2022 mærket 

hummel, dette skiftes i 2023 og 2024 til mærket nike, og det er planen, at der skal være en 
decideret klubdragt, som kan bruges på tværs af sportsgrene. 



- Der arbejdes på at koordinere indkøbet af hummel med mere fokus på fælles look 
- Her kan evt. være mulighed for at supplere med merchandise som fx drikkedunke og tasker 

med logo 
- Bestyrelsen har fokus på ønsket om at signalere en mere forenet klub med et fælles udtryk. 
- Spørgsmål vedrørende motionscenter: er der overvejelser omkring indkøb af mere/opdateret 

udstyr? Unge har givet udtryk for, at de gerne vil bruge motionscentret, men grundet niveauet 
af centret vælger i stedet at melde sig ind i andre motionscentre. 

- Der har været tekniker/montør og ført eftersyn, denne vil komme med forslag til hvad der skal 
opdateres/beholdes. Ny formand for motionsudvalget vil også vurdere på dette.  Centret skal 
opgraderes. Muligvis færre redskaber i højere kvalitet. Dette drøftes i udvalget. 

- Mulighed for forslag på opslagstavlen, hjemmeside, facebook, kontakt udvalg. Der kunne også 
gøres en aktiv indsats for at efterspørge input fra eksempelvis de unge på sociale medier m.m. 

- Det er svært at komme op på fitnessworld osv. Niveau. 
 

- Der er behov for at gøre mere for at øge fællesskabsfølelsen hos de frivillige i foreningen, på 
tværs af sportsgrene, bestyrelsen arbejder for at styrke samarbejdet 

- Kunne gøres i form af stormøder på tværs af udvalg 
- Der findes gode workshops og konsulenter, eksempelvis hos DGI 
- Forslag til fælles årshjul/kalender til at skabe overblik og indblik 

 
- Afsked med Jan M. 
 
- Årets HIF’er: uddeles til Monika Madsen for mangeårig indsats. 
 

 
 

 


