Hvidovre Idrætsforening, fodboldafdelingen
Sollentuna Alle 1-3
2650 Hvidovre
10. januar 2021

Indkaldelse til generalforsamling i
Hvidovre IF, fodboldafdelingen
Mandag d. 25. januar 2021, kl. 19.00
Årets generalforsamling bliver virtuelt på Teams. Ved deltagelse skal man tilmelde sig på mail til næstformand
Luise Warming (luisewarming@gmail.com), der så vil sikre, at man modtager link til det virtuelle Teams-møde.

Dagsorden jf. foreningens love:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Formandens beretning (fremsendes på skrift)
Regnskab
Indkomne forslag (der er ikke modtaget forslag)
Valg i henhold til lovene
(Nævnte kandidater er kandidater foreslået af bestyrelsen. Enhver kan naturligvis stille
op til bestyrelsen)
a. Valg til bestyrelse:
Funktion
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Suppleant (1 år)
Suppleant (1 år)
Suppleant (1 år)

Navn
Lars Knudsen
Luise Warming
Sofie Trojaborg
Thomas Bundgaard
Eugen Sølberg
Erik Petersen
Kim Kupijbida
Martin Yde Poulsen
Christoffer Nielsen

På valg
X (Genopstiller ikke)
Ledig
X (Genopstiller ikke)
X (Genopstiller til sekretær)
X (Genopstiller ikke)
X (Genopstiller til bestyrelsesmedlem)
X (Genopstiller)

Kandidat
Jacob Kornerup
Oliver Helt*
Erik Petersen
Martin Yde Poulsen
Kenneth Schougaard
Arne Olsen
Christoffer Nielsen
Jesper Pabst

* Oliver Helt har ikke været medlem i 3 mdr. forud for generalforsamlingen, men dels har foreningen været uden kasserer i
mere end 3 år og dels har Oliver uddannelse og erfaring med økonomi og regnskab. Derfor mener bestyrelsen at Oliver er
en god kandidat til posten som kasserer.
Jf. foreningens love: For at være valgbar på generalforsamlingen skal man have været medlem mindst 3 måneder forud for
generalforsamlingen, og ikke være i restance, medmindre 3/4 af de afgivne stemmer kan godkende valget.

b. Valg af revisorer:
Valg af revisionsselskab
Valg af kritiske revisorer
Valg af revisorer suppleant

bestyrelsen foreslår JS Revision
bestyrelsen foreslår Michael Weiss og Simon Stjerne Hansen

c. Valg til repræsentantskabet (otte personer)
d. Valg af medlem til hovedbestyrelsen
6.

Eventuelt

På bestyrelsens vegne
Luise Warming
Næstformand
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Sollentuna Alle 1-3
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NB:
Adgang til og stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer over 15 år, der har
været medlem mindst 3 måneder forud for generalforsamlingen, og som ikke er i restance.
Ligeledes har en forældre eller værge for et medlem under 15 år, der har været medlem
mindst 3 måneder forud for generalforsamlingen og ikke er i restance, adgang til og
stemmeret på generalforsamlingen.
Generalforsamlingen vil følge dagsordenen jf. vedhæftede indkaldelse, idet formandens
beretning forventes udsendt skriftligt på foreningens hjemmeside senest den 17. januar 2021.
Endvidere vil det foreløbige regnskab blive lagt på foreningens hjemmeside senest den 17.
januar 2021.
Generalforsamling 2021: https://bredde.hif.dk/om-hvidovre-if/generalforsamlinger-ihif/generalforsamling-2021/
Foreningens love: https://bredde.hif.dk/om-hvidovre-if/foreningens-love/

