
Bestyrelsesmøde - Hviding IF 
Dagsorden d. 25. maj 2022 kl. 19:30 

Deltagere:  Ditte Riis Hansen, Henrik Bro Lund, Karina Kjærgaard, Sofie Vangsgaard, Jan Vestergaard, Rikke Lolk 
Afbud:  

 
Pkt. Emne Ansvar 
1. Velkommen og nyt fra formanden: 

Per Madsen er fyldt 60, der er givet gave fra bestyrelsen. 

Peter har ryddet op i skuret. 

En faldskærmsklub i Herning har ønsket at få navnet Hviding IF 
faldskærmsklub, og udbyde faldskærmsundervisning mod 
betaling af kontingent. Bestyrelsen vedtager, at det ikke bliver 
implementeret. 

Ditte 

2. Hjemmeside: 

Hostmaster har kontaktet Ditte. Kontrakten udløber pr ultimo 
juni og gentegnes automatisk. Der er enighed om, at 
hjemmesiden ikke fungerer optimalt i forhold til foreningens 
behov. Prisen for den eksistereende hjemmeside er 4500 årligt. 

Der skal være en fungerende hjemmeside, hvilket ikke helt er 
muligt pt. Det skal være muligt for os selv at redigere.  

Bestyrelsen skal beslutte, hvorvidt der fortsættes med den 
nuværende, eller der skal skiftes udbyder. Ditte har undersøgt 
forskellige muligheder. 

DGI udbyder foreningssider.dk, som giver mulighed for 
foreninger for selv at bygge og redigere hjemmeside. Kompatibel 
med conventus og med kalenderfunktion. Pris: 199,- med 
betaling årligt. Ingen opsigelse. 

Conventus har mange flere funktioner og muligheder, end vi 
bruger pt. og de kan ikke anvendes i den nuværende 
hjemmeside. Det er nødvendigt at få opdateret diverse tilladelser 
ift redigering og tilgang til dele af Conventus, afmeldes og 
tilmeldes i de forskellige udvalg. 

Ditte 



Pt. er der ikke planer om at implementere en app, som tidligere 
har været drøftet, da det er en tidskrævende proces. Der er dog 
mulighed for at benytte eksempelvis Holdsport som 
omdrejningspunktet for hele foreningen, hvis det ønskes. 

Det besluttes, at den nuværende hjemmeside forlænges med et 
år, hvor der i mellemtiden skal arbejdes på at finde et alternativ – 
en anden hjemmesideudbyder eller en app. Det er dog 
nødvendigt, at bestyrelsen gør et større researcharbejde om 
mulighederne. Ligeledes skal udvalgene inddrages i processen. 

Ditte inviterer en Holdsport-konsulent, som kan komme med 
information omkring appen til både udvalg og bestyrelse.  

Det er vigtigt, at der uanset hvad der besluttes, er nogen i 
bestyrelsen samt evt. et nyt webudvalg, som kan hjælpe i gang 
med at anvende it mere hensigtsmæssigt i foreningen. 

3. Udvalg: 
Byfest: Udvalget består nu af Sofie, Ditte og Anne Ravn. Der er 
styr på det meste. Tegner til overskud. 

Alle 

4. Motionscenter: 
Der fremsendes tilbud mv. til alle i bestyrelsen, og dette drøftes 
igen til næste møde. 

Jan 

6. Eventuelt: 
Asylcentret har henvendt sig med et ønske om at få nogle af 
børnene fra centret med til forskellige sportsgrene i foreningen. 
Det er dog svært at sætte antal på. Umiddelbart fodbold U7/8, 5 
børn pr. gang., muligvis U16/17. Gymnastik har tilbudt deltagelse 
på to hold, der er dog kun 2 gange tilbage.  
Der betales kontingent for antallet af spillere, men der kan godt 
byttes, så satsen ikke følger den enkelte, men kan videregives 
ved udskiftning i beboere. Dette gælder ikke motionscentret.  
Der er udvekslet kontaktinfo og gives besked om deltagere. 
Muligvis yderligere deltagelse i efteråret. 

 
Karina + 
Søren 

7. Dato for næste møde:  22. juni kl. 19:30 Rikke 
 

 


