
Bestyrelsesmøde - Hviding IF 
Dagsorden d. 21. marts 2022 kl. 19:30 

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

 
Pkt. Emne Ansvar 
1. Velkommen og nyt fra formanden 

Idrætsfesten var en succes med god tilslutning, primært positive 
tilbagemeldinger. Plads til både snak og koncert. Årets HIF’er 
Louise blev overrasket og glad. 

Mange ting i gang ifb med åbningen af alle idrætsgrene efter 
corona. 

Ditte 

2. Konstituering 

Poster: 

Formand: Ditte Riis Hansen 

Næstformand: Jan Vestergaard 

Kasserer: Henrik Bro Lund 

Sekretær: Rikke Petermann Lolk 

Øvrige medlemmer: 

Karina Kjærgaard 

Sofie Vangsgaard 

Søren Andreasen 

Udvalg: Udvalgenes kontaktpersoner bliver som 2021, bortset fra 
sponsor, som fremover varetages af formanden. 

Alle 

3. Udvalg 
Banko 
Det diskuteres i Folketinget (ikke vedtaget), hvorvidt afgifter på 
banko skal hæves drastisk. Der er 2 forskellige modeller, og det 
er usikkert, hvilken kategori, HIF’s banko hører under.  

 
Ditte 
 
 
 
 



Muligvis påvirker det ikke HIF, da pengene skal gives til 
almennyttige formål, hvilket en idrætsforening også er, og fordi 
alle bankospillere meldes ind som medlemmer af HIF.  
Ditte undersøger dette. 
 
Byfest 
Afholdes torsdag, fredag og lørdag i uge 24. Programmet er sat. 
Der er kommet et udvalgsmedlem til, og mange frivillige til 
diverse, specifikke opgaver. 
 
Fodbold Ungdom 
Der har været tvivl om, hvorvidt kontingenter er helårlige og 
dækker både inden-og udendørs, så der er kun opkrævet for 
udendørs. Der ønskes at hæve kontingentet med 50 kr. Dette 
godkendes. 
 
Gymnastik 
Der har været en forespørgsel på, om de mange ukrainske 
flygtningebørn, som for nylig er kommet til på bl.a. asylcentret, 
kan tilbydes deltagelse i en eller flere af foreningens aktiviteter. 
Dette arbejder Jan videre med, og kontakter Asylcentret. 
 
Sponsor 
Der skal være en samlet koordinering af sponsorer til både 
foreningen som helhed og til de enkelte hold og dragter. 
Ditte arbejder på dette. 

 
 
 
 
 
Ditte og 
Sofie 
 
 
Alle 
 
 
 
 
Jan 
 
 
 
 
 
 
 
Ditte 
 
 
 
 

4. Lydanlæg i hal 
Gymnastikudvalget har store problemer med lydanlæggene i 
hallen. Det undersøges, hvorvidt dette også er gældende for 
andre sportsgrene og om der skal gøres yderligere. 

Jan 
 
 
 

5. Eventuelt 
 
Klubtøj 
Der skal nedsættes et tøjudvalg, der kan stå for tøjet i 
overgangen fra Hummel til Nike 01.01.23. Udvalget skal bestå af 
en repræsentant fra hver af de 3 store udvalg, håndbold, fodbold 
og gymnastik. Førsteholdende som minimum skal have de nye 
dragter, ligesom træningsdragten skal være Nike. 
Naturlig udskiftning, der håndteres af udvalgene. 
Det kræver et stort sponsorarbejde samt overblik over det 
nuværende tøj. 

Alle 



Punkt til næste bestyrelsesmøde. 
 
E-sport udstyr 
Der er nu overblik over, hvilket udstyr foreningen råder over, og 
Jan arbejder videre på salg af udstyret. 

6. Dato for næste møde:  25. april kl. 19:30 Rikke 

 

 

 


