Referat af generalforsamling i Hvidovre Idrætsforening, fodboldafdelingen mandag
den 26. januar 2009

Antal fremmødte medlemmer: 57 (heraf 56 stemmeberettigede)
1. Valg af dirigent: Martin Krogh-Jensen bød velkommen og mindedes den tidligere ungdomsformand Frank Kragh, der var død i oktober. Bestyrelsen havde indstillet Arne
Bech som blev valgt uden modkandidater. Arne Bech konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt ifølge foreningens love. Derefter gav dirigenten ordet til
formanden for aflæggelse af beretning.
2. Beretning: Bestyrelsen havde som sidste år valgt at lade HIF’s formand fremlægge en
samlet beretning for foreningens virke. Hovedemnerne i beretningen var: De ændrede
adgangsregler til generalforsamlingen (kun få forældre havde benyttet sig heraf og
ingen af de 15-18 årige), ”Det nye HIF” (der måske ikke helt blev som forventet), ny
struktur med 5 deltidslønnede medarbejdere i bredden, sidste års kontingentstigning,
medlemstallene (10 % flere ungdomsmedlemmer), De Gamle Kæmper, Kontoret
(Jytte), turneringsomlægningen, årets HIF’er (Michael Weiss), Talentafdelingen
(tidligere elite), Info-udvalget og endelig en tak til alle de, som formanden havde
arbejdet sammen med de forløbne 8 år. Den fulde ordlyd af beretningen vil kunne ses
på HIF’s hjemmeside (www.hif.dk).
Efter gennemgangen åbnede dirigenten for spørgsmål fra salen.
Valther Bang Andersen efterlyste information om mulighederne for kontingentreduktion.
Erik Jakobsen gjorde rede for, hvorfor man holdt en lav profil på dette område og i
stedet sørgede for at have en dialog med de enkelte hold.
Richard Andersen spurgte til hvor stigningen i bredden lå. Den største stigning lå hos
pigerne, men der var også en pæn stigning hos drengene.
Afslutningsvis fik De Gamle Kæmpers præsident ordet for at takke for det gode
samarbejde og det store arbejde, som formanden havde lavet gennem årene.
Dirigenten gav også sig lov til at takke formanden, og det med en Barolo af den
årgang, hvor formanden trådte til, nemlig 2001.
Dirigenten gav herefter ordet til HFAS’ nye direktør Mogens Krogh for en status og lidt
om fremtiden.
3. Regnskab: Kassereren Erik Jakobsen gennemgik regnskabet for 2008 og budgettet for
2009. Der havde været mange udfordringer, både hvad angår oprydning i regnskab og
budgetter, samt tilpasning til de mange ændringer, som formanden har omtalt i sin
beretning. Budget 2009 er tilpasset de noget usikre forhold omkring de fortsatte
muligheder for at bevare A-licensen. Det bliver også nødvendigt at gennemgå
økonomien for hvert enkelt hold. Håbet er, at det ikke bliver nødvendigt at trække alt for
meget på de resterende hensættelser. Regnskabssystemet skal tilpasses de nye
forhold, hvilket kassereren vil bruge sommerferien på. Budgetansvaret bliver lagt ud til
de enkelte afdelingsledere, så man kommer lidt tættere på holdene.
Der blev spurgt til forskellen mellem Talent og Elite i regnskabet. Her dækker Talent
over U21 holdet.

Allan Hebo spurgte til lidt flere detaljer i fremlægningen. Dirigenten gav udtryk for, at
det jo stod alle frit for at gennemgå regnskabstallene mere i detaljer.
Kassereren lovede at fremlægge et lidt mere uddybende regnskab og budget næste år.
Der blev spurgt til de manglende indtægter omkring talentholdet. Det var især i starten
af året, at det kneb, men det er der senere rådet bod på.
Der blev spurgt til, om HFAS havde midler til at støtte arbejdet i HIF. Status for
mellemregningskontoen tydede ikke herpå. Mogens Krogh supplerede med, at man
ligeledes i HFAS arbejdede med ”worst-case” scenarier.
Der blev udtrykt bekymring over, at man budgetterede med et underskud på tkr. 68.
Årsagen var, at der var budgetteret meget konservativt i første omgang. Der er dog
basis for forbedringer.
Dirigenten roste manden på uriasposten som kasserer for at lave et realistisk budget
frem for at vise pyntede tal.
Det blev også spurgt til fordelingen af indtægter til holdene. Kassereren gjorde rede for
fordelingen og baggrunden for, hvor tallene blev placeret.
Thorvald Jensen spurgte til opkrævningen på det kommunale lån. Vi har på trods af
diverse rykkere ikke fået mulighed for at indbetale pengene. Det ville dirigenten bringe
videre.
Allan Hebo kunne ikke se det korrekte i fordelingen på holdene. Kassereren fortalte om
det fremadrettede med fordeling på årgangene i stedet for på holdene.
Thorvald Jensen spurgte til det store fald i hensættelser. Årsagen var et stort
overforbrug på elite og materialer. Der følges dog løbende op på udeståenderne
omkring diverse ture.
Efter lidt flere kommentarer fra salen blev regnskab og budget godkendt af
generalforsamlingen.
4. Indkomne forslag: Ingen.
5. Valg:
Inden valgene fik Erik Petersen lejlighed til at fortælle lidt om sin baggrund for at gå ind
i bestyrelsesarbejdet som formand.
Erik Petersen blev valgt som ny formand for 2 år
Karsten Halse blev valgt som sekretær for 2 år
Kim Lougart blev valgt som eliteformand for 2 år
Michael Weiss blev valgt som breddeformand for 1 år
Valter Bang Andersen og Christian Sørensen genvalgt som revisorer
John Nybo Jacobsen genvalgt som revisorsuppleant
Poul Werner Odér valgt som medlem til hovedbestyrelsen
Til hovedafdelingens repræsentantskab finder den nye bestyrelse de nødvendige 10
medlemmer.
Martin Krogh-Jensen fortalte om, at man faktisk denne gang havde en suppleant, som
man godt ville have valgt i form af Casper Cleemann, hvilket forsamlingen godkendte.
6. Eventuelt:
Richard Andersen efterlyste 2-3 voksne til fredagsfodbolden for de unge mennesker.
De sidste mange fredage har man været 30-40 unge mennesker.

Allan Hebo spurgte til, om man helt havde opgivet at vedligeholde grusbanen, efter at
man havde fået kunstgræsbanen. Problemet blev taget til efterretning, om end man har
gjort alt hvad man kunne. Stadioninspektøren har også gjort et ihærdigt forsøg, men
åbenbart uden held. Der er tilsyneladende tale om et drænproblem.
Leo Andreasen reklamerede for Whist klubben, hvor der spilles hver torsdag aften.
Der blev spurgt til, hvem der besad de forskellige lederposter breddeafdelingen. Man
har lige fundet en børneleder, men mangler en mikroleder, og Allan Eckstrøm er
ungdomsleder.
Dirigenten takkede for god ro og orden og gav dernæst ordet til formanden, som
overrakte vin til den afgående elitechef Søren Riis og til dirigenten. Desværre var den
afgående sekretær, Poul Reinholdt Nielsen, fraværende pga sygdom. Dernæst takkede
han dirigenten for en fremragende ledelse af generalforsamlingen. Næstformanden fik
herefter lejlighed til at takke formanden for 8 års stor indsats i en turbulent tid for
klubben, og endelig sluttede den afgående formand af med at bede forsamlingen
udbringe et leve for HIF.

Poul Werner Odér

