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

Deltagere: Henrik, Karina, Søren, Sofie, Jan, Ditte, Rikke 
Afbud: Ingen 

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

Stafet for Livet har spurgt, om HIF vil stille et hold. Pt. er dette 
dog ikke aktuelt. 

OK sponsorat – ca. 20.000 kr. 

Der er kommet net til mål – dette bestilles fremover v. 
kommunen sidst på året. 

Ditte 

2. Haltider: 

Der er kommet forespørgsel fra to udvalg på samme tid om 
torsdagen, dette er der fundet en løsning på. Der er forespurgt 
på en del lørdage/søndage fra gymnastik. Søndage (3 -4 gange) 
falder sammen med badminton. Bestyrelsen foreslår, at 
gymnastiktiderne rykkes frem, så begge udvalg kan komme til. 

Derudover ingen tilbagemeldinger, derfor bibeholdes de tidligere 
haltider for de enkelte udvalg. Der følges op på, om de enkelte 
udvalg har andre ønsker til haltider. 

Booking af haltider går gennem bestyrelsen – ikke direkte hos 
KAC. 

Der skal laves et bookingskema for multibanen. 

Karina 

3. Udvalg: 
- Der arbejdes på at slå bold-holdene for de yngre børn 

sammen, så der laves et inde- hold i efterårssæsonen, og 
et ude-hold i forårssæsonen. 

- Evt. deltage i gymnastikafslutning. 
- Forslag om at gentænke Mini Sport, så det bliver mere 

samlet, og man kan prøve alle sportsgrenene af samme 
dag. 

- Mini Sport har fået en økonomisk gave fra en tidligere 
legestue. 

 
Alle 



- Byfest: udvalget består nu af 4 personer, som uddelegerer 
opgaverne. 

- Torsdag – lørdag uge 24. 
- Henrik er kasserer for byfesten 
- Fodbold: der afholdes møde med banefolkene angående 

deres ansættelsesvilkår 
- Motionscenter: der er kun interesse for køb af 2 maskiner 

fra Rejsby Efterskole. Muligvis kan det sælges til private, 
eller sælges til skrot. 

- Der er indhentet 2. tilbud på leasing, dette er endnu 
dyrere end tilbud 1. 

- Punkt til næste bestyrelsesmøde: motionscenter 
- Der afholdes særskilt møde efterfølgende. 

4. Klubtøj: 
Der skal nedsættes et tøjudvalg med deltagere fra de forskellige 
udvalg. Bestyrelsen sender mail til udvalgene angående dette. 
Kontaktperson for tøjudvalget: Sofie. 
Købes kollektionsprøver hjem i str. 
4 -årig aftale, de første 2 år er det Hummel, herefter mulighed 
for skifte. Kan fortsætte med Hummel, hvis der er 
leveringsproblemer. 
Der holdes fast i beslutningen om Nike. 

Ditte 

6. Eventuelt: 
Andelskassen vil gerne betale sponsorat for klubtøj og forlænge 
deres aftale. 
Der skal laves ny konstellation for sponsorer, hvor der 
eksempelvis gives mulighed for at kunne give til noget specifikt, 
fx Håndbold Ungdom, Tennis, arrangementer, mv. 
HIF kan gøre mere for at give sponsorerne omtale. 
Dette overvejes til næste møde. 

Alle 

7. Dato for næste møde: Onsdag d. 25.  maj kl. 19:30 Rikke 
 

 

 

 


