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Punkt 2 - Beretninger 
 

Generalforsamling 2013  



Formanden 
 

• 2 trofaste HIF’ere er desværre 
afgået ved døden i år 2012 

 

–Bent Schønnemann 

–Allan Fredsgaard  
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Formanden 
• Bestyrelsen 

• Årets Børneklub i DBU København 

• Årets Børneklub i DBU 
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Formanden 
• Årets Breddeklub i DBU/ HIF 

gjorde rent bord i år 
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Medlemsstatistik 2012 
• Ungdom 

– 132 piger 
– 464 drenge 

 
• Senior/oldboys 

– 30 damer 
– 166 herrer 

 
• Passive 

– 97 
 

• Passive Træner/ledere 
– 89 
 

• Medlemmer i alt 
– 948 
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Medlemstal 2004 - 2012 
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Formanden 
• Årshjulet 

 

 

 

 

 

 

• Tøj udvalget  

 

 

 

 

 

Tøj udvalget HIF/HFAS har indkøbt tøj og materialer hos Unisport for 1 

million i vejledende priser – det er det største beløb i HIFs historie.-

aftale. Aftalen fungerer i det daglige og der har næsten ingen 

problemer været med leveringen.  

 Fodboldskole 5. - 9. august. 
 Mikrofodboldskole 3. - 5. maj. 

 Pigeraketten 22. Maj 
 B1 HIF Klubkursus 8.-10. marts og 22. -2 4. marts. 
 C-licenskurser: 7. januar, 20. januar, 10. februar, 3. marts, 

10. marts, 12. marts og 19. marts. 
 B1 2650-kursus: 12. - 14. april og 3. - 5. maj. 

 HIF sæsonafslutning den 23/6 i forbindelse med HIF's 
sidste hjemmekamp (kl. 15:00) 

 Afholdelse af HIF Licensstævne i august 
 Afholdelse af Projekt 1.000 mål!-camp (29. juli til 1. 

august) 



Info-udvalget 
• Stadig mange besøgende på hjemmesiden, 

men det kniber med at rekruttere web’ere 

• Verden omkring os er forandret i form af 
mange sociale medier, applikationer på nettet 
og Apps på smartphones 

• En tilpasning hertil kunne også betyde en 
alternativ hjemmeside løsning/leverandør 

• Der skal også tages højde for bestyrelsens 
arbejde med en ny kommunikationsstrategi 
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Klubbens IT 
• I foråret 2012 blev alle data flyttet ud i 

”skyen” og den gamle server slukket 

• I november flyttede vi vor medlemshåndtering 
til KlubOffice 

– Kontingentopkrævning via Betalingsservice 

– Fremtidssikret i forhold til DBU krav 

• Ved årsskiftet er vort regnskabssystem flyttet 
til KlubOffice 

• Kontoret kan nu næsten ”køres” fra et 
vilkårligt sted, bare der er en mobiltelefon og 
en pc 
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Formanden 
• Julefrokost & Årets HIF’er 

– Til den traditionelle julefrokost var vi 
ca. 115 deltagere. Der blev uddelt nåle 
til de personer som har opnået 5 og 10 
års nåle.  

– Årets HIF’er 

 

 

 

 

 

 

 

 



AKTIVITETER 
udvalget 
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• Biograftur for ungdomshold  

• Igen i år afholdet aktivitetsudvalget en fantastisk 

biograftur for 173 personer i Ishøj Kultur Cafe.  

• HIF dagen  

HIF dagen for vores medlemmer har været en succes igen 

igen. Det er flot program der var lagt for dagen med over 300 

deltagere og vellykket med hoppeborg, ny sjov 

fodboldsbane, europæisk klubturnering, teknik og medaljer 

samt trøjeoverrækkelse til spillerne samt gruppefoto. 

 



Generalforsamling 2013  

Formanden 

Andre Aktiviteter: 

• Rejseudvalget  
Vores årlige udlandstur for bredden gik 
til Holland hvor vi var 6 hold afsted og 
over 100 personer, havde en fantastisk 
tur i påsken 2012  

• Nykøbing Falster Pinsecup 
 

• De 3 fodboldskoler for de Små og 
Store samt Pige Raketten var alle 
en kæmpe succes med fuldt hus af 
deltagere 
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Formanden 
 

• Tema møde for 

   Træner Christian Bordinggaard  

   & Flemming Jensen  

• Samarbejde med HIF’s Gamle 
Kæmper 

 

• Samarbejde med HFAS 
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Formanden 
 

• Pigefodbolden på tværs af 
foreningerne 

• DBU Københavns 

 

 

 

• Brugerråd 

• Idrætsrådet Hvidovre 

 

Formandsklubben (DBU København) mødes 6 gange om året, hvor jeg 

er i styregruppen og hvor formålet er at skabe flere faciliteter og 

samarbejde mellem foreningerne og arbejde mere med politikkerne i 

kommunerne og DBU. DBU København-udvalg – Bo Vangsgård 

(børneudvalget), Richard Andersen (ungdomsformandsklubben), Erik 

(formandsklubben). 



‘2650 Samarbejdet’ 

• Fra mødelokale til træningsbane: 
 
– Træner-/ledermøde i ”Idrættens Hus” i juni 

– Efterfølgende trænermøder ved Martin Johansen 

– Fokusårgang er i 2012; U13 

– Træningsrække på græs i efteråret 

– Træningsrække på kunsten i vinterhalvåret 

– C-Licens træneruddannelser sideløbende med 
projektet til gavn for de øvrige klubber 

– Fokusårgange i 2013; U13-U1 
 



Projekt Kunstbaner 

• Projektet tildelt DKK 8.000.000,- på 
kommunalbudgettet 2013! 
 
– ‘2650 Samarbejdet’ har skabt synergi til projektet 

– Positiv dialog med politikere og forvaltning 

– Projektet skal være afsluttet inden den 01 SEP 2013 

– Baner vil blive taget i brug til vinterhalvåret 2013 

– Styregruppen er overgået til projektimplementering 

– Lys på eksisterende bane opgraderes til 250lux 

– Der etableres to baner, og der optegnes til 7-mands 
baner  
 

• Konklusion: Bedre vilkår for sporten! 

 



 

Eliteafdelingen 
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Dagsorden 
• Opsummering på 2012 

 
• Holdgennemgang 

 
• Trænerudvikling 

 
• DBU’s licens 

 
• Kommunal støtte 

 
• Udfordringer 

 
• Fremtiden 

 



Opsummering på 2012 
• Fantastisk år for ungdomseliten 

 

• Holdmæssigt 

– Flere pokaler, flotte placeringer 

 

• Udviklingsmæssigt 

– Talentcenter- og landsholdsspillere 

– Trænerudvikling 

 

• Styrket setup’et omkring eliten 

 



Eliteformand 

Mads B. 
Søndergaard 

Elitechef 

Dennis Eliasen 

T+træner 

Martin 
Johansen 

U15 

U14 

Specifiktrænere 

U13 

U19 U17 

Specialtrænere 
Elitekoordinator 

Henrik Dau 

Lægesektor  



Holdevaluering 
• U19A 

– Ubesejret i foråret 

– Fortsætter flot stime 

– Vigtigst: Leveret adskillige spillere til 1. 
senior 

 

• U17A 

– Pokaltitel 

– Integrering af 1. årsspillere 

 

 

 



Holdevaluering 
 

• Yngste Elite 

– Pokaltitel årgang 1997 

– Kvalifikation for årgang 1998 

– Overgang fra U12 

– Nyt trænerteam på U13 

 

 



Trænerudvikling 
• Uddannelse af trænere 

– Afholdelse af B1-kurser 

– Afholdelse af C-kurser 

– Nye A-trænere 

 

• Intern rekruttering 

– Samarbejde med breddeafdelingen 

 

 

 



DBU’s licens 
• Tildelt B-licens 

– Har en sæson kørt med samme setup 

– Svært at gøre det fremadrettet uden 
yderligere økonomiske ressourcer grundet 
forskellen i den økonomiske tildeling 

 

• Samarbejde med øvrige klubber 

–Spillersiden (U13) 

–Trænersiden (C-trænere+B1) 

 

 



Kommunal støtte 
• Flot støtte igen fra kommunal side 

– Nødvendig for at fastholde talentudviklingsmiljø med 
deltagelse i landsdækkende turneringer, 
specialtrænere mm. 

 

• Implementering af nye kriterier 
– Hjælp til klubberne 

– Syv områder (klubudvikling, trænerressourcer, 
sportsligt niveau, træningsmængde, faciliteter, 
supportfunktioner, civil uddannelse) 

 

 



Udfordringer 
• Faciliteter (kunst, styrketræning, mm.) 

 
• Spillerafgange 

 
• Overgang fra børnefodbold til 

ungdomsfodbold 
– Forventningsafstemning 
– Empiri for to år nu 



2013 
• Licensarbejdet 

 
• Udlandsture for U15A og U17A 

 
• Afholdelse af HIF Licensstævne 

 
• Afholdelse af Projekt 1.000 mål!-camp 

 



 

Breddeafdelingen 
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Breddeorganisation 
Bredde-
formand 

Allan Petersen 

GM 

Allan Jensen 

Grand Old 
Masters 

 

Masters 

 

Super-
veteran 

 

Veteran 

Senior 

Anders 
Holmgreen 

2. Senior 

 

3. Senior 

 

4. Senior 

 

5. senior 

Ungdom 

Richard 
Andersen 

U19 B 

 

U17 B+C 

 

U15 B 

 

U14 B+C 

 

U13 B+C+D 

Pige/damer 

Bo Larsen 
Vangsgaard 

Damesenior 

U18 

U15 

U13 

U11 

U9 

U7 

Børn 

Casper 
Cleemann 

U12 

U11 

U10 

U9 

Mikro 

Casper 
Cleemann 

U8 

U7 

U6 

U5 

V/B 

Bredde-
assistent 



Gammelmandsafd. 

• Stabil og velfungerende afdeling 

 

• Mangel på oldboyshold 

 

• Udskiftning af afdelingsleder 



Senior 

• 2. senior: Oprykning fra serie 2 i 
foråret, ligger nr. 2 i serie 1 

 

• 3. senior: I serie 4, men udfordring at 
stille et hold 

 

• 3 velfungerende, lukkede seniorhold – 
2 i serie 5 og et 7-mands 



Ungdom 

• Nu også med U15 

 

• Minimum 2 breddehold på alle årgange 
– dog ikke U19 (hjælp til senior) 

 

• Kredsvindere: Årg. 98 i forår/efterår. 
Årg. 96/97 i foråret 

 

• God dialog med eliten 



Børn U9-U12 

• Store årgange 

 

• DBU’s Holdninger og handlinger er 
implementeret 

 

• Godt samarbejde om overgang fra U12 
til U13 og dermed fordeling elite/bredde 



Mikro U5-U8 

• Stor interesse for at spille i HIF 

 

• Stor interesse i at være træner 

 

• For 2. år kører voksen/barn fodbold 
med stor succes 



Pige-/dame 

• U15 og U18-holdene tilbage i HIF 

 

• Fra U15 og nedefter har vi store 
årgange stort set hele vejen rundt 

 

• Stort set alle trænere uddanner sig 

 



Ture og stævner 

• Den årlige udlandstur til Holland 

 

• Andre stævner i ind- og nære udland 

 

• Hvidovrestævner for drengene 

 

• Afsluttende DBU København 
pigeturnering 



Uddannelse 

• Stor interesse 

– Februar: 11 på Børnefodboldens Basis. 

– Marts: 12 på B1 

– Vinter 12/13: 8 på UEFA C-licenskursus 

– 2 taget B-licens 

– Pige- og kvindelederuddannelse 

 

• Uddanner til ‘eget brug’ – interesse for 
HIF-breddetrænere i eliten 



2013 

• Fokusområder: 
– Rekruttering og fastholdelse 

– Styrke breddeorganisationen 

– Styrke kvalitet i træningen 

– Fortsat træner-/lederuddannelser 

 

• Aktiviteter: 

– Fodboldskole 

– Mikrofodboldskole 

– Pigeraketten 

– Fælles ture og stævner i ind- og udland 



HIF-drenge –  
når de ser deres træner 



Spørgsmål til beretningen? 

 

 

 

 

 

 



 

Punkt 3 - Regnskab 
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Karsten Halse 



Resultat 2012 

• Ordinært Resultat  =  90.786,- kr. 

 

+ Finansielle Poster  =     3.995,- kr. 

- Hensættelser (fælles) = -72.000,- kr 
 

• Resultat    =  22.782,- kr. 
 budget på 33.000,- kr. 

 

Derudover en hensættelse (eliten) på 109.382,- kr. 
svarende til årets ekstraordinære transferindtægter. 

 (Dario Dumic, Stephan Andersen, Michael Krohn-Dehli) 

 



Resultat 2012 – Væsentligste afvigelser 

• Aktivitetstilskud  = + 47.500,- kr. 

• DBU B-Licens   = + 12.500,- kr. 

• Kontingent   = + 16.000,- kr. 

  

• Sponsorer og Diverse Indtægter er som 
sædvanligt væsentligt større end budgettet – 
og anvendt på  Diverse Udgifter, Materialer og 
Trænings/Kamp omkostninger – således at 
afvigelserne stort set udligner hinanden 



Status  
• Gæld til Hvidovre Kommune nedbragt med 

31.170,- kr. til 109.092,- kr. 

 

• Øgede hensættelser 

– Elite afdelingen  = 430.159,- kr. 

– Bredde afdelingen  = 100.000,- kr. 

– Fælles    =   72.000,- kr. 

– Periodeforskydninger = 305.958,- kr. 

 

• Egenkapital på 54.635,- kr. 

• Meget sund likviditet  

 



Budget 2013 

 

• På niveau med 2012 

 

• Budgetteret overskud på 24.200,- 

 



Kontingent 2013 

• Mikro medlemmer U5 + U6 500.- kr. Halvårligt 

• Ungdoms medlemmer  800,- kr. Halvårligt 

• Senior medlemmer  700,- kr. halvårligt 

• Passive medlemmer  200,- kr. årligt 

• Rykkergebyr     50,- kr. 

• Indskudsgebyr       0,- kr. 



 

 

 

 ? Spørgsmål ? 
 

 

 

 

 

 



Punkt 4 – Indkomne forslag 
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Af lovenes § 7 fremgår det, at indkaldelsen til generalforsamlingen 
skal ske ved annoncering på klubbens hjemmeside samt ved opslag i 
klublokalerne med mindst 2 ugers varsel. 

  

Da denne ændring blev gennemført på generalforsamlingen 31. 
januar 2011 burde også 2. afsnit efter dagsordenens punkter, der 
lyder således: 

  

”Forslag offentliggøres ved opslag i klublokalerne senest 2 uger før 
generalforsamlingen og tilsendes i øvrigt medlemmerne sammen med 
indkaldelsen til generalforsamlingen.” 

  

være ændret til følgende: 

  

”Forslag til behandling på generalforsamlingen offentliggøres sammen 
med indkaldelsen til denne.” 

 



Punkt 5 - Valg 
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Punkt 5 - Valg 
  

  

 Formand  Erik Petersen (genopstiller) 

 Næstformand Poul Werner Odér (ikke på valg) 

 Sekretær  Lars Cramer-Larsen (genopstiller) 

 Kasserer  Vacant 

 Breddeformand Allan Petersen (ikke på valg) 

 Eliteformand Mads B. Søndergaard (genopstiller) 

 2 revisorer  Valter Bang Andersen (genopstiller 

    ikke) og  

    Michael Weiss (genopstiller) 
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Punkt 5 - valg 
 

Derudover skal der vælges 

 

 1 revisorsuppleant  Morten Leininger Petersen 

 1 medlem til  

   hovedbestyrelsen Poul Werner Odér 

  

 10 medlemmer til hovedafdelingens repræsentantskab 
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Generalforsamling 2012 

 

Punkt 6 - Eventuelt 



Generalforsamling 2012 

Generalforsamlingen er slut 

 

 

 

 

 

 

Tak fordi I kom 


