
Bestyrelsesmøde - Hviding IF 
Dagsorden d.  28. september 2022 kl.  19:30 

Deltagere:  Ditte Riis Hansen, Karina Kjærgaard, Sofie Vangsgaard (online), Henrik Bro Lund, Søren Andreasen, Rikke Lolk 
Afbud:  ingen  

 

Pkt. Emne Ansvar  

1. Velkommen og nyt fra formanden: 

Nyt bestyrelsesmedlem: Velkommen til Louise Bertelsen 

Vadehavsskolen har et ønske om en omfattende renovering af skolens 

lille legeplads, men har ikke midler til dette. Skoleleder har kontaktet 

formanden ang. et evt samarbejde med henblik på hjælp til søgning af 
midler – der skal være en forening med for at søge fonde. Legepladsen 

vil også kunne anvendes af foreningens medlemmer samt byens 
borgere. Projektet vil ikke medføre nogen økonomisk binding for HIF. 

Skolen vil drifte legepladsen efter projektets udførelse. Skolen skal 
selv udføre størstedelen af arbejdet, herunder pengeindsamling samt 
ansøgning. 

Det er vigtigt for bestyrelsen, at projektet bindes sammen med 
foreningen, hvis der bliver søgt i foreningens regi, og ikke kun af navn. 

OBS på, hvorvidt der kræves egenfinansiering fra de pågældende 
fonde. Sikres, at egenfinansieringen er på plads, inden der påbegyndes 
et projekt. 

Bestyrelsen opfordrer til, at beboerforeningen kontaktes også. 

Ditte 

2. Forslag om rabatordning på Motion 

Der er indkommet forslag fra Foldboldudvalget omkring en 
rabatordning på motionscentret, hvor medlemmer af fodbold foreslår 
en billigere pris på motionskontingentet for ”dobbeltkontingent”, mod 
også at bidrage med frivillige timer i centret, evt. i forbindelse med 
renovering/udskiftning af maskiner. Bestyrelsen ønsker på baggrund 
af disse drøftelser indtil videre ikke at ændre på prisstrukturen for 
medlemskab af Motion, men der er tale om et rigtig godt forslag. 

En sådan rabatordning kan give rigtig god reklame for foreningen, og 
en fordel fremfor andre foreninger. Ligeledes muligt at det vil give en 
stigning i medlemstal. Såfremt rabatten indføres, bør den gælde for 
alle idrætsgrene. Medlemmer tages med på råd i forhold til input til 
hvad der skal laves, og give et mere klart billede af medlemmernes 
ønsker og behov. 

Alle 

 

 

 

 

 

 

 

 



Motionscentret er pt. genstand for mange drøftelser angående evt. 

udskiftning af maskiner, ejerskab/organisation, mv.  (Se tidligere 
referater). Karina har vendt det på bestyrelsesmøde i KA, som gerne 

vil se mere info omkring økonomi, medlemstal osv. Man er desuden i 
gang med at undersøge samme løsning i andre centre. Det bør dog 

undersøges, hvor meget HIF vil miste i tilskud. Karina videresender 
relevant info. Der er dog interesse, men brug for mere info. Der er  

En rabatordning skal pt. laves manuelt pr medlem i vores webløsning. 

Tidligere prisstrategi har været den billigste i området for alle 
sportsgrene. Det kunne også være en mulighed at nedsætte prisen 
generelt, så længe motionscentret ikke er renoveret. Kunne også 
tiltrække flere medlemmer. 

Det er besluttet at inddrage de fodboldmedlemmer, som har 
henvendt sig angående input, ved at tage dem ind til et møde. Dette 

videregives til KA, sammen med den øvrige information.  Der lægges i 
øvrigt følere ud i de andre udvalg angående konkrete forslag til en 

opdatering af motionscentret, herunder prioritering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik og 
Søren 

3. Udvalg: 
 
E-sport: Pt. status quo i forhold til salg af udstyr. Henvendelse DGI E-
sport angående hjælp til videreformidling af udstyret samt 

prissætning. Også en mulighed at henvende sig til efterskoler, andre 
idrætsforeninger mv. 
 

Banko: Henrik har mundtligt nævnt til Ditte, at lejen for hallen stiger 
med 100% ved årsskiftet. Der er dog mulighed for dialog ang. prisen, 
såfremt dette ikke vil være rentabelt. Det skal undersøges yderligere, 
hvorvidt frekvensen skal sættes ned til hver 14. dag. Der laves en 
økonomisk kalkule efter kalenderårets udløb. 
Der mangler frivillige nummeropråbere, i det hele taget yngre 
frivillige. 
Udvalget kan overveje igen at afholde reklame/københavnerbanko. 
 
Klubtøj: Der har været en bekymring angående leveringsproblemer af 
Nike. Sofie henvender sig til Sportmaster og spørger, hvorvidt 
leveringen af Nike er mere problematisk end Hummel.  
Der er muligvis en udfordring med størrelsesudvalget. Derfor skaffes 

prøvetrøjer i forskellige størrelser hjem. 

Alle 
 
Ditte 
 

 
 
 

Ditte 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sofie 

4. Retningsl injer  ved hærværk 
Bestyrelsen vurderer det hensigtsmæssigt med fast procedure ved 
hærværk på HIFs arealer/ejendom. 
 

Fremover henvender bestyrelsen sig ved information omkring 
navngiven person til denne/forældre og forsøger med dialog.  

Alle 



Såfremt den pågældende ikke indgår i et samarbejde og selv tager 

ansvar for udbedring af skaden, indgives politianmeldelse, ligesom der 
indhentes tilbud fra håndværker til udbedring og sendes en regning til 

vedkommende. 
 

Ved næste hændelse, udarbejdes skriftlig information til medlemmer 
og borgere omkring ovenstående. 

 
Der bør desuden sikres, at der ikke står sundhedsskadelige ting i 

ulåste, tilgængelige lokaler. 
Vigtigt med dialog med KAC. 

6. Eventuelt: 
 

Holdsport: Karina har været til møde med en fra Holdsport omkring 
deres samarbejde med DHF (håndboldpas). Der er sendt information 

omkring løsningen via mail. Løsningen kan nu håndtere alle de 
sportsgrene, der udbydes i HIF. Der kan tilkøbes hjemmeside. Der er 

tvivl om, hvorvidt Holdsport kan erstatte Conventus. Dette er dog ikke 
afgørende for beslutningen angående en ny platform. 

Prisen samt behovet for arbejdsressourcer skal afklares. Umiddelbart 
ligger prisen nogenlunde på niveau med nuværende løsning. De 

respektive udvalg skal høres, hvorvidt de er interesserede i løsningen 

med den pågældende arbejdsbyrde, da trænerne i hvert fald i starten 
vil have en større opgave med at få holdene oprettet. Evt. nedsættes 

en arbejdsgruppe. Der udvælges medlemmer fra alle sportsgrene. 
Ditte og Karina booker et onlinemøde med konsulent. 

 
Julefrokost i bestyrelsen:  9. december 

 

Alle 
 

Karina 
Ditte  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Alle 

7. Dato for næste møde:  14. november 2022 kl. 19:30 Rikke 

 

 


