Bestyrelsesmøde - Hviding IF
Dagsorden d. 29. november 2021 kl. 19:30
Deltagere: Karina Kjærgaard, Ditte Riis Hansen, Jan Vestergaard, Henrik Bro Lund, Søren Andreasen
Afbud: Sofie Vangsgaard
Pkt.

Emne

Ansvar

1.

Velkommen og nyt fra formanden

Ditte

Corona restriktioner – der tjekkes coronapas igen v. arrangementer omkring
100 personer. Henrik KA + Ditte hjælper til.
Medlem fra gymnastik testet positiv, besked givet til pågældende hold.
Ved corona spørgsmål kontaktes træner – udvalg - Ditte – udvalgene
orienteres om dette pr. mail.
Der har været en episode med en person, som har filmet ind i damernes
omklædningsrum. Sagen er meldt til politiet, og vedkommende er bortvist på
ubestemt tid.
Bestyrelsen har drøftet retningslinjer ved eventuel suspendering/bortvisning –
politiet kontaktes for vejledning via Henrik KA, og vedtægterne granskes.

2.

Spørgsmålet drøftes, når der er mere afklaring i sagen.
Stormøde d. 25. oktober – feedback

Alle

Ingen tilbagemeldinger på referatet
Ditte har talt med flere udvalgsmedlemmer, som syntes, det var positivt at
mødes på den måde og byde ind til fællesskabet i foreningen.
Ideen omkring en samlet ”bold” linje i foråret for de små arbejdes der videre
på i håndbold- og fodboldudvalget.

3.

Bestyrelsen påtænker et lignende møde ca. hvert halve år, næste gang til
foråret 2022.
Udvalg:
Motionscenter
Heidi har brug for hjælp til planen om at opdatere motionscentret. Usikkert,
hvorvidt der er en aftale omkring maskiner, pris, tidsplan mv. på plads.
Der indhentes minimum 2 tilbud.
Målet er, at der i slutningen af februar foreligger en plan.
Bestyrelsen skal inddrages i denne.
Punkt til næste dagsorden!
Der skal afholdes møde med bestyrelsen – Jan og Henrik + udvalget + KA.
Der indkaldes hurtigst muligt på baggrund af de foreliggende forslag.

Jan

Byfest
Der er mangel på udvalgsmedlemmer, kun 2-3 personer tilbage, trods flere
forsøg på at rekruttere.
Bestyrelsen er et behov for, at opgaverne tydeliggøres og fordeles.
Der er enighed om, at byfesten skal afholdes.
Byfesten kan evt. forkortes/antallet af aktiviteter nedbringes, da det kan virke
uoverskueligt for nye medlemmer.
Der er en ”drejebog”, men alligevel er der ikke overblik over omfanget.
Beboerforeningen inviteres ind i planlægningen i fællesskab med HIF.
Der skal findes en koordinator/nedsættes en styregruppe, som kan fordele
opgaverne. Eventuelt fordeles dagene mellem foreninger/beboergrupper.
Ditte udarbejder en nødplan til bestyrelsesmøde i januar. Kontakter Rikke
Ahler og Sofie.
Punkt til næste dagsorden.

Sofie/Ditte

Mini Sport
Der er sandsynligvis fundet minimum 1 medlem til udvalget.

Rikke

E-sport
Der er pt. hverken medlemmer eller formand i udvalget.
Forslag om et samarbejde med Ungdomshøjskolen ved Ribe, der har en e-sport
linje, Rikke kontakter underviser.
Der er stadig behov for en tovholder. Jan lægger en føler ud hod en potentiel.
Hvis det ikke lykkes, skal det overvejes, hvorvidt udstyret skal beholdes eller
forsøges sælges.
Punkt til næste bestyrelsesmøde!

Rikke/Jan

Squash
Det er drøftet, hvorvidt der er behov for en formand for udvalget, da der pt
ikke er nogen til posten, og det ikke kræver det store arbejde.

Alle

Gymnastik
Udvalget efterspørger træningstøj, Ditte tager kassen med i hallen.

4.

Håndbold:
Seniorholdet har forespurgt muligheden for en bus, der kan transportere dem
til udekampe, specifikt en kamp i Viborg, til en pris på 6000.
Den pågældende kamp falder på dagen for holdets julefrokost, og det er
tanken, at bussen også bruges til socialt samvær.
Udvalget er i tvivl om, hvorvidt der er mulighed for, at udvalget kan betale. Der
er ikke præcedens for dette i foreningen.
Ditte har meddelt spillerne, at det ikke bliver aktuelt i denne omgang, og der
lægges blot op til en drøftelse i bestyrelsen.
Muligt at finde pengene hos sponsorerne. Koordineres i sponsorudvalget.
Det er også en mulighed at opkræve egenbetaling.
Der skal lægges transport ind i budgettet for udvalget, såfremt dette ønskes
fremad, dette skal udvalget vurdere.
Klublokale (dekoration arbejdskraft, finansiering, hvornår, mm)
Ditte har forespurgt et tilbud på maling af lokalet.
Der søges fondsmidler – Esbjerg Kommune, DGI mv.
Tidsperspektiv: forventes opstart til foråret.

Jan

Karina

Alle

Planlægges arbejdsdag til oprydning osv.
5.

6.

7.

8.

Fælles kommunikations-platform (fra stormødet),
Status quo siden sidste referat.
Arbejdet kræver en del planlægning, og det er en beslutning, der skal være
gennemtænkt og helhjertet for at fungere.
Bestyrelsen er ansvarlige for beslutningen.
Der inviteres konsulent fra 2-3 udbydere, som kan afklare, hvorvidt de enkelte
udvalg kan bruge platformene.
Til bestyrelsesmøde i januar inviteres en konsulent fra en udbyder.
Afklaring på KA/HIF-Januar fællesforedrag som tidligere (eller ej):
Ditte har drøftet med KA-Henrik. Der afventes i forhold til coronasituationen,
og der kommer ikke et arrangement i januar, men muligvis senere på året.
Henrik er enig i, at arrangementet kan nytænkes.
Sponsorarrangementet udsættes på ubestemt tid grundet corona-situationen.
Bestyrelsen er obs. på forpligtelsen ift. billetter til sponsorer.
Eventuelt:
Julekort – formanden sender ud
Esbjerg Idrætsråd har forespurgt kandidater til deres lederpris, og ligeledes
forespurgt på mestre.
Forslag til kandidater til lederprisen sendes til Ditte senest 30.11.
Louise Bertelsen er foreslået.
DR Sportsgalla afholdes i Aarhus, og HIF har vundet to billetter til eventen.
Billetterne udloddes til udvalgsmedlemmerne i en lodtrækning på et
facebookopslag.
Dato for næste møde:
10. Januar 2022 kl. 19:30

Alle

Søren
Alle

Alle
Ditte

Rikke

