
Referat af bestyrelsesmøde i HIF, d. 17. maj kl. 19:30 
 
 
Godkendelser – referat og dagsorden godkendt 
 
Bordet rundt: 
Håndbold: 
Der arbejdes på næste sæson og det forventes, at haltiderne snart er klar. 
Damer træner udendørs, og har spillet turneringer 
Børn er ligeledes udendørs. 
Der mangles lidt trænere, men det forventes løst. 
 
Der er afleveret jern fra jernindsamlingen, beløbet er ukendt. 
 
Multibanens anlæg virker igen. 
Brønden er godkendt fra kommunen. 
 
Der har været henvendelser fra medlemmer af motion omkring muligheden for refusion af 
abonnement for tiden under corona-nedlukningen. Der har været sendt information ud til alle 
medlemmer, om muligheden for at sætte abonnementet i bero. Bestyrelsen er enige om, at der 
ved henvendelse fra medlemmer, der har betalt for perioden kan gives refusion i form af 
forlængelse af medlemskabet. 
 
Der skal kontrolleres coronapas ved indgang i fitness. Når Henrik har været fraværende, har dette 
givet udfordringer. Der skal fremover meldes tydeligt ud, såfremt der ikke er bemanding og fitness 
derfor er lukket for de medlemmer, der skal fremvise passet. 
 
Søren er valgt som ny kontaktperson for fodboldudvalget, når Jan udgår af bestyrelsen. 
Der har været en del udfordringer i fodbold ungdomsudvalget, som nu er næsten skiftet ud. Der er 
fundet ny formand, som arbejder på at finde yderligere 1-2 medlemmer. 
 
 
Økonomi 
Regnskab samt revisionsprotokollat er underskrevet af bestyrelsen 
Banko og byfest er to store poster, som i 2020 og sandsynligvis også 2021 kommer til at medføre 
et underskud, da det ikke har været muligt at afholde grundet covid-19. 
Jan kontakter Arne for status på bankoudvalget for at sikre, at der er kræfter til ny opstart, når 
dette kan lade sig gøre. 
2020 ender ud i et underskud, som vurderes forsvarligt. 
2021 vil givetvis blive dyrere, da der er flere udgifter ved at skulle have aktiviteter i gang igen, 
fastholde medlemmer mv. 
 
Generalforsamling 
Generalforsamling afholdes d. 9. juni. 
Ditte indrykker annoncer i avisen og Jan har booket kultursalen. 



Der skal bestilles forplejning. 
Kurt Jakobsen har sagt ja til ordstyrerposten endnu engang. 
 
Evt.  
Måltavlen er defekt, og Monika Madsen vil undersøge priser for både reparation og udskiftning. 
Ditte og Monika koordinerer bestillingen af klubtøj. 
 
Stafet 2020 afholdes d. 27. maj 2021 med deltagelse af borgmesteren. Der bliver virtuelle ruter, 
man kan deltage i og registrere på facebook i perioden 27/5 – 13/6. Jan M. henter depechen. DGI 
har en udstilling ved hallen om genforeningen. TVsyd laver indslag.  
Sigurd Barrett kommer og underholder de små klasser på Vadehavsskolen om formiddagen d. 
27/05.  
Esbjerg Kommunes tilskud på 30.000 bliver fortsat udbetalt. 
 
 


