Bestyrelsesmøde - Hviding IF
Referat d. 13. september 2021 kl. 19:30
Deltagere: Alle
Afbud: Ingen

Pkt.

Emne

Ansvar

1.

Velkommen

Ditte

2.

Nyt fra formanden

Ditte

3.

Stormøde med udvalgene
Alle
- Dato: mandag d. 25. oktober
- Dagsorden – hvad vil vi med mødet?
Ikke en snak om vision og mission, mere fokus på fællesskab,
præsentation af ny bestyrelse + udvalg, skitsere hvad der er
opgaven hver især, hvordan vi kan bruge hinanden, hvad
udvalgene ønsker sig fra bestyrelsen for at optimere
udvalgsarbejdet, sætte ansigt på hinanden med henblik på bedre
samarbejde på tværs, rekruttering af frivillige, etc.
Intro + opfordring til input til fælles årsplan for HIF.
Fælles platform.
Gruppeopdelt eller fælles dialog, afhængig af antal.
Invitation til alle udvalg, opfordring til deltagelse af minimum 2
fra hvert udvalg, hvor det er muligt.
Med tilmelding - bestyrelsens medlemmer kontakter deres
Ditte
udvalg og opfordrer til at møde op.
Ditte udarbejder invitation og dagsorden.
Udvalg:
- Opdatering af motionscenter
Jan
Der er et ønske om en opdatering. Udvalget har lavet forslag til
indretning og foreslår at sælge nuværende materiel og lease nyt.
Det første tilbud lyder på 7800 pr måned på en 6-årig aftale,
dette gennemgås. Herefter kan alle maskiner købes for 25.000.
Mulighed for at bytte maskiner undervejs. Dette kræver 60
medlemmer pr måned for at løbe rundt.
Målet kunne være at blive klar til januar.
Mulighed for udvidelse til gammelt omklædningsrum uden
merpris for husleje til KAC. Nuværende realudgift for husleje er
25.000, denne kan muligvis forhandles. Opmærksomhed på, at
refusionen fra Esbjerg Kommune kan ændre sig ved denne
udvidelse/prisændring.
Overslag på prisen for salg af nuværende maskiner er 20.000.

4.

Muligheden for opsigelse af abonnement skal undersøges.
Der laves en case på et scenarie på 6 år samt en case for 10 år.
Udvalget melder ind med et endelig forslag, når alt er på plads.
- Sponsor
Mette Ring stopper – Henrik har tilbudt at hjælpe til i en
overgangsperiode. Henrik undersøger, hvorvidt Mette stadig
ønsker at fortsætte året ud. Der er brug for en oversigt over de
nuværende sponsorater, og hvad de indeholder.
Rikke sender oversigt over sponsorpakker til Ditte.
- Mini sport
Der mangler udvalgsmedlemmer – 2 stk. Der kan laves opslag på
Aula. Rikke henvender sig til Mona.
- Jubilæumsfest
Markering af 100-års jubilæum i 2022 – gerne i forbindelse med
byfest. Byfestudvalget bliver ved næste møde spurgt, om de vil
stå for dette.
(Henrik (KAC) vil gerne tilbyde hjælp med bestilling af drikkevarer
samt maden).
- Byfest
Der skal findes nye medlemmer, gerne 2-3 stk.
Udvalgsmedlemmerne spørges om forslag til nye medlemmer.
5.

6.

Jan og
Henrik
Rikke +
Henrik

Rikke

Rikke +
Sofie

Sofie

Eventuelt:
Alle
- Rejsegilde for lokalhistorisk arkiv torsdag d. 16.09 kl. 1618. HIF giver en vimpel og en blomst til sognearkivet/KAC.
- Der er kommet en kridter til.
- Karina og Ditte har haft møde med Lotte fra DGI angående
kommunikation, fx hjemmeside.
- Klubtøj: fodbold + hånbold inviteret til prøve. Træningstøj
med logo. Gymnastik tilbydes muligheden.
- Det skal besluttes, hvorvidt der holdes fast i det vante
format for sponsor/frivillig - arrangement i januar.
Kunne fx ændres til et arrangement inden en kamp,
billetter til diverse kampe/opvisninger/arrangementer,
uddeling af ølbilletter mv.
Drøftes med KAC hurtigst muligt.
Karina
Emnet bringes op på stormøde.
Dato for næste møde: 11. oktober kl. 19:30
Rikke

