
Bestyrelsesmøde - Hviding IF 
Dagsorden d. 10. januar 2022 kl. 19:30 

Deltagere: Henrik B. Lund, Jan V, Rikke, Karina, Ditte, Sofie, Søren 

Afbud: Ingen 

 

Pkt. Emne Ansvar 

1. Velkommen og nyt fra formanden: 

Henvendelse fra EK angående net til håndboldmålene, Ditte har bestilt 2. 

Der åbner nye puljer, der kan søges til diverse formål, dette kan vi evt. 

benytte os af. 

Ditte 

2. Arrangement v. KFA, Henrik M. informerer: 

Har fået tilbud om Tom Donovan koncert, 2 timer d. 5. marts. 

Der er gymnastikopvisning samme dag, og Henrik har en idé om at 

afholde en kombineret event/HIF idrætsfest for de frivillige + salg af x 

antal billetter, med spisning forud fra kl. 19:00. Prisen er 10000 for 

musikken, denne kunne deles. 

Søren 

3. Udvalg: 

- Motionscenter: 

Der kommer papirer fa det firma, som udbyder leasingkontrakt, 

herunder udgangsklausuler mv.  

Der skal brainstormes med KFA omkring planlægning, opdeling i 

deltrin. Planlægningen sker i starten af 2022. 

Det er muligt at se forslaget til opbygning i Ølgod. 

- Byfest: 

- Der har været planlagt møde i udvalget 10.01, men dette blev 

aflyst grundet corona. Byfesten kommer formentlig til at foregå 

på en anden måde end vanligt. 

- E-sport: 

- Der er ikke mulighed for samarbejde med Ungdomshøjskolen, og 

ingen har meldt sig som frivillige i HIF.  

- Dette er en gentagelse fra sidste år, og efterspørgslen har ikke 

været der i længere tid. 

- På baggrund af dette, er bestyrelsen enige i, at tilbuddet lukkes 

ned. 

- Der bør konsulteres med nogen, der har lidt mere viden omkring 

udstyret, for at vurdere værdien og hjælpe med salg af udstyret, 

som opbevares i depotrummet. Dette står Karina og Jan for. 

- Badminton: 

Der har været udfordringer i forhold til rettidig betaling fra flere 

medlemmer, og da der kommer forespørgsler fra interesserede, 
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har Ditte mindet medlemmerne om, at der er behov for en 

tilbagemelding på, hvem der spiller. 

- Der skal udarbejdes en ny liste over kontaktpersonerne i alle 

udvalgene. 

4. Fælles kommunikations-platform: 

Søren undersøger mulighederne for at få besøg af forskellige 

konsulenter, som kan informere os på et senere bestyrelsesmøde 

Søren 

5. Julefrokost i Bestyrelsen: 

Der er et dilemma i forhold til, om bestyrelsen kan forsvare at holde en 

fest med alkohol, da bl.a. håndbolddamerne i december blev opfordret til 

ikke at afholde julefrokost grundet corona-anbefalingerne. 

Det besluttes derfor, at julefrokosten udskydes til ubestemt tidspunkt, 

hvor restriktionerne forhåbentlig er lempet. 

Alle 

6. Eventuelt:  

Generalforsamling: 

Dato fastsættes til onsdag d. 23. kl. 19:00, med forbehold for ændringer. 

Dette planlægges yderligere på næste bestyrelsesmøde. 

 

Idrætsfest d. 5. marts i samarbejde med KFA:  

Bestyrelsen er enige i, at det er et godt forslag, og vil gerne indgå et 

samarbejde omkring dette, som et tilbud til de frivillige. 

Der er plads til 150 gæster i alt. Alle frivillige inviteres med. 

Jan og Søren deltager i styregruppe fra bestyrelsen, som skal planlægge 

festen i samarbejde med KFA.  

 

Der laves evt. en sponsoraften på et senere tidspunkt i et andet format. 

Alle 

7. Dato for næste møde:  mandag d. 7. februar kl. 19:30 Rikke 

 

 

 

 


