Bestyrelsesmøde - Hviding IF
Dagsorden, mandag, den 16. august 2021 kl. 19:30
Deltagere: Henrik, Jan, Ditte, Karina, Sofie, Søren, Rikke,
Afbud: Ingen

Pkt. Emne

Ansvar

1.

Velkommen

Ditte

2.

Nyt fra formanden

Ditte

Ny mødestruktur, som fremgår af denne dagsorden.
Referat og dagsorden godkendt.

3.

Indbydelse til repræsentantskabsmøde i Esbjerg Idrætsråd onsdag d.
25. august.
Fremtidens bestyrelsesarbejde
 Vision & Mission
- Diskussion af, hvilken retning bestyrelsesarbejdet skal gå.
- Mere klarhed over bestyrelsens opgaver samt udvalgenes
opgaver, bedre overblik og system
- Bedre kendskab til udvalgene
- Helikopterperspektiv
- Mere sammenhæng i klubben
- Tættere samarbejde med andre foreninger etc., fx KAC +
beboerforeningen
- Gennemsigtighed
- Bakke op om og styrke udvalgene via tæt samarbejde, både
udvalg – bestyrelse, men også på tværs af udvalg
- Billeder af udvalgsmedlemmer, hjemmeside og væg
- Første punkt: Frivilligarrangement/stormøde, input fra de
frivillige, oversigt over frivillige, spørgeskema udsendes på
forhånd. Der findes en dato
- Videoinvitation, aftenarrangement, uformelt
- Behov for dagsorden og målsætning på forhånd
- Ved næste bestyrelsesmøde drøftes dette igen
 Udarbejdelse af årshjul
- Dagsordener skal fremover afspejle dette
- Overblik over events og sportsgrene

Ditte

-

Drøftes på stormøde med de frivillige – input skal komme fra
dem, dialog omkring det, eksempler mv.
 Kommunikation
- Punkt til stormøde med de frivillige
4.

5.

Eventuelt
Ditte
 HIF Klubtøj
Alle
- Bestilt hjem, håndbold + fodbold har bestilt hjem. Hummel pt,
skift til nike om ca. 2 år. Træningsdragten fra håndbold føres
videre til de andre sportsgrene. Voksenstørrelser, kan fås i
børnestr.
 Nyt fra udvalg
- Mini sport: Anne Grethe ønsker at stoppe, hvis Ole vil fortsætte
vil Rikke gerne overtage
- Sponsor: Mette Ring stopper som formand, der skal findes en ny
eller flere. Henrik melder sig til posten midlertidigt. Rikke giver
Mette besked om dette.
- Jubilæumsfest: det nuværende udvalg ønsker ikke at fortsætte
planlægningen af 100 års jubilæumsfest. Bestyrelsen ønsker dog
at holde fast i at afholde, evt. i 2022. Rikke følger op på, hvad der
konkret er planlagt/tænkt. Kunne være en mulighed at slå
sammen med byfest.
- Banko: mange forespørgsler på start, der mangler formand samt
et udvalgsmedlem. Ditte har møde med banko onsdag d. 18
angående dette.
- Præmiespil: der mangler 2 nye tegnere.
- Badminton: Michael Knudsen stopper med koordinering,
udvalget kan godt køre videre uden nyt medlem, da conventus
automatisk inviterer til forlængelse og der bliver lagt ud, hvis der
er ledige baner.
- Fodbold: Ungdom kører, efterspørger hjemmesideopdatering,
dette står Ditte for. Mangler en til kontingentdelen (conventus).
Købt ny måltavle, der blev fundet 3 sponsorer.
Dato for næste møde: 13. september kl. 19:30
Rikke
Punkt til dagsorden: Stormøde med frivillige, planlægning og
fastsættelse af dato

