
1. Siden sidst/bordet rundt: - Hvad sker der i div. udvalg/afdelinger? - Status Motion: 
Slet ikke samme tilslutning i 2019 som i 2018 - Gangmotion 16/20 - Løbemotion 
22/43, kommer forhåbentlig et par stk. mere i løbet af efteråret - Specielt på 
Gangmotion, der laver en restart her pr. 21/8 - Margueritløbet d. 22/9 bliver i 2019 
uden tilskud fra Bevæg dig for livet (DGI/DIF) på landsplan, derfor mister vi de 
budgetterede Kr. 3.000,- vi var lovet på forhånd.   
 
2. Reetablering af området efter Bold-container: - Overblik over hvad der skal ske på 
området evt. anlæg af enten græs eller fliser eller begge dele. - Finde priser 
herpå/tilbud fra Stark eller anden udbyder. Tom skal kunne putte det med i 
ansøgningen til Poul Erik Bech-Fonden. - Finde tidspunkt til etablering evt. en lørdag 
formiddag? Hvem skal være med osv.?  
 
De i forvejen lagte fliser vil blive lagt i forlængelse af skuret. (Mark+Brian) 
Hul ved klubhus grundet regn. (Mark og Brian laver dette) 
 
Tom sender regneark til Brian vedr. materialer til skur mv. og Brian returnerer med 
tilføjelser til materialer, så Tom kan få søgt de respektive fonde.   
 
 
 
3. Halvårsregnskab: - Martin gennemgang af regnskabet - Når vi budget? Hvad kan 
vi gøre for at nå i mål? Sponsorer etc.  
 
Overskud fra fodboldcup i byfesten overføres til byfesten, da dette er kutymen og 
der ikke er aftalt andet.  
Vi skal i bestyrelsen kigge på om der skal laves en anden aftale fremadrettet.  
Vi skal i dialog med Byfesten.  
 
 
 
4. Hjemmeside/Conventus: - Mark Status og nye tiltag - Tidshorisont for 
færdiggørelse? - Oprettelse af Gangmotion efterår 2019 + Løbemotion efter 2019 
(kr. 150,-) ASAP  
 
Mark sender opgørelse over betalende medlemmer til Lasse.  
 
 
5. Badminton 2019/2020: - Mark Status og hvad er op og ned - Nye kort til 
medlemmer til at komme ind med i Ribelunds Festsal (se kontaktperson på 
vedhæftede). - Skal det evt. markedsføres på Facebook (ØVIF-siden og boozt heraf) 
at der er åbnet op for tilmelding af baner i både Ribelund Festsal og Hviding Kultur- 
og Aktivitetscenter pr. 16. august 2019? - Evt. kontaktperson Badminton. Tom 
spørger Willy Scholtz igen (har sagt nej tak én gang før).  
 
Mark er kontakt person for badminton.  
 
 
6. Fodbold ny sæson? - Brian update. 
Brian og Lasse har møde med Hviding omkring sammenlægning U9+U10 ca. d. 
23/9 Ok, fra bestyrelsen, vi er til for at børnene kan spille fodbold.  
Senior fodbold: Vi er halvvejs i sæsonen. Der arbejdes på at spille indendørs i 
Gredstedbro i år, da vi kan få en tidligere tid.  
Tom kontakter Kultur og fritid vedrørende opsigelse af haltider i Hviding. 
 
 



7. Gennemgang af (vedhæftede) Arbejdsbeskrivelser/Årshjul: - Vi skal være sikre 
på, vi når de ting der er beskrevet for et år i foreningen.  
 
Tom smider en førstehjælpskasse hjemmefra af i klubhuset.  
Tom skriver til kommunen og det er muligt at få en nøgle til deres skraldespande, da 
vi gerne vil benytte disse.  
 
8. Evt. - Skal vi lave et åbent hus arrangement for byen? Det er nok for sent at koble 
op på Byfesten, men kunne evt. kobles op på Margueritløbet den 22/9 kl. 11:00 i 
samarbejde med Motion? Tænk ud af boksen? Kan vi gøre en forskel her?  
 
 
9. Næste dato?   
Onsdag d. 9 okt. 
 

 


