
Bestyrelsesmøde - Hviding IF 
Dagsorden d. 17. august 2022 kl. 19:30 

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

 
Pkt. Emne Ansvar 

1. Velkommen og nyt fra formanden: 

Nyt bestyrelsesmedlem: Jan Vestergaard trækker sig af personlige 
årsager og videresender al relevant information til formanden. Bente 
Asberg (suppleant) har ligeledes af personlige årsager takket nej til en 
bestyrelsespost. 

Der skal derfor findes et nyt bestyrelsesmedlem. Alle 
bestyrelsesmedlemmer overvejer relevante kandidater. 

Ditte 

2. Tøjprogram – evaluering 

Diana Kirsten har meldt sig til tøjudvalget. Der skal findes en mere. Der 
skal udpeges en kontakt i bestyrelsen i forhold til tøjprogrammet. Sofie er 
udpeget til dette. 

Der skiftes tøjmærke til Nike fremadrettet, så man, når man skal have nyt 
klubtøj, fremover skal have Nike i stedet for Hummel. Udvalgene er 
ansvarlige for at beslutte, hvor meget der skal udskiftes i de respektive 
sportsgrene. 

Kontrakten skal genforhandles om to år. 

Ditte 

3. Udvalg: 
 
Banko: 
Det har været lidt trægt med fremmøde op til sommerferien, med 
omkring 70 deltagende. Der er drøftet med udvalget, om det kunne være 
en ide at skære ned til hver anden uge. Dette afventer udvalget dog, da 
der efter sommerferien har været 100+ deltagere. 
 
Motionscenter: 
Dette skal på som punkt til næste møde, da der skal udpeges ny 
kontaktperson fra bestyrelsen, og der skal tages en beslutning i forhold til 
udskiftningen af udstyret. 
Det har været drøftet, hvorvidt det kunne være en mulighed at overgive 
motionscenteret til en anden aktør, fx KAC, hvis dette havde interesse. 
Karina undersøger, hvad KACs bestyrelse tænker vedrørende dette. 

Alle 
 
Ditte 
 
 
 
 
 
Alle 



4. Sponsorarrangement:  
Ditte går med tanker omkring et sponsorarrangement/møde, gerne i 
efteråret eller vinteren. Sponsorerne inviteres på aftensmad, hvor der 
fortælles om foreningen og mulighederne for sponsorerne. Evt. invitere 
med til en kamp. Ditte går videre med ideen. 
 

Ditte 

6. Eventuelt: 
Der har været en episode, hvor en flok børn har malet på fliserne ved 
foldboldskuret. De pågældende børns forældre har været i dialog med 
bestyrelsen og sagen håndteres. 
Det bør drøftes, om der skal være en fast strategi for, hvordan der 
reageres på hærværkstilfælde, da det ikke er første gang, der begås 
hærværk på foreningens faciliteter. Punkt til næste bestyrelsesmøde. 
 
Banemand Peter stopper ved årets udgang, hans søn overtager posten. 
Der skal gives en blomst el. lign. som tak for indsatsen. 
 
Det er besluttet, at der ved næste generalforsamling udnævnes et nyt 
æresmedlem af HIF. 
 
Holdsport app: konsulenten er ikke vendt tilbage angående dato for 
besøg, dette følger Ditte op på. Karina er inviteret til et møde omkring 
Holdsport i forhold til Hånd Office og beder her om et besøg. 

Alle 
 

7. Dato for næste møde:  21. september 2022 kl. 19:30 Rikke 

 

 


