
 

 

 

 6. januar 2011 

 
Indkaldelse til generalforsamling i Hvidovre Idrætsforening, fodboldafdelingen  
mandag den 31. januar 2011, kl. 19.00 i Stadion Restauranten 
 

 Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Beretninger  

3. Regnskab 

4. Indkomne forslag (se bagsiden)  

5. Valg  

  Formand  Erik Petersen (genopstiller) 

  Næstformand Poul Werner Odér (ikke på valg) 

  Sekretær  Casper Cleemann (genopstiller ikke) 

  Kasserer  Karsten Halse (ikke på valg) 

  Breddeformand Michael Weiss (ikke på valg) 

  Eliteformand Mads B. Søndergaard (genopstiller) 

  2 revisorer  Valter Bang Andersen og Christian 
Sørensen (genopstiller) 

 

 

Derudover skal der vælges 

  1 revisorsuppleant John Nybo Jacobsen 

  1 medlem til hovedbestyrelsen Poul Werner Odér 

  10 medlemmer til hovedafdelingens repræsentantskab 

6. Eventuelt 

 

p.b.v. 

 

 

Erik Petersen 
Formand 
 
Regnskabet kan afhentes på kontoret fra den 24. januar 2011. Check dog lige 
www.hif.dk, inden du begiver dig af sted. 
 
NB: Kun adgang for medlemmer og mod forevisning af gyldig legitimation.  

http://www.hif.dk/


HIF’s bestyrelse har følgende forslag til foreningens love, senest vedtaget på generalforsamlingen den 

28. januar 2008: 

 

Ændringen er til § 7, stk. 1, der nu har følgende ordlyd: 

 

"§ 7. Generalforsamling 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 

januar måned. Indkaldelse skal ske ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem samt ved opslag i 

klublokalerne med mindst 2 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde specificeret dagsorden ..." 

  

"Indkaldelse skal ske ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem samt ved opslag i klublokalerne 

med mindst 2 ugers varsel" ønskes ændret til: 

 

"Indkaldelse skal ske ved annoncering på klubbens hjemmeside samt ved opslag i klublokalerne med 

mindst 2 ugers varsel.". 

 

Baggrunden for forslaget er en tilpasning til vor elektroniske tidsalder og ikke mindst de stigende 

posttakster. 

  

Uden for lovene vil vi tilbyde at sende indkaldelsen pr. mail til de, der har oplyst en mailadresse til 

klubbens medlemskartotek. Vi vil også sende en papirudgave af indkaldelsen til de, der eksplicit har 

anmodet klubbens kontor herom. Anmodningen skal ske senest med årets udgang inden den forestående 

generalforsamling. 


