Bestyrelsen har valgt i år at opdele beretningerne i formand, breddeformand og eliteformanden Der alle godkendes som en samlet beretning.
Hovedemnerne vil i formandens beretning være følgende:
Bestyrelsen, ekstraordinær generalforsamling, etablering af ny struktur, medlemsstatistik, De Gamle
Kæmper, Udvalg, Kontor, brugerråd, nyhedsbrev, HIfs fremtid, kedelige sager og aktiviteter samt
årets HIf’er.
Bestyrelsen
For ca. et års tid siden havde HIF som sædvanlig Generalforsamling den sidste mandag i januar
måned. De fleste af den eksisterende bestyrelse valgte at fratræde deres poster efter lang og tro
tjeneste undtaget kasserer og næstformanden som ikke var på valg.
De nye 5 kandidater blev valgt samlet og var: Michael Weiss, Kim Lougart, Karsten Halse, Casper
Cleemann samt Erik Petersen.
Bestyrelsen gik hurtigt i gang med opgaverne og ønskede af få afdækket mange områder i HIF –
Der blev afholdt uge- og 14-dagsmøder og der blev vendt mange sten og møderne varede til langt
ud på natten. Bestyrelsesmøderne blev så normaliseret hen ad vejen. Bredde- og eliteformændene
sendte månedsreporter til bestyrelsen, som kunne stille spørgsmål. Bestyrelsen kunne således
koncentrere sig mere om ledelse af HIF.
Den økonomiske side har bestyrelsen brugt en del ressourcer på for at bygge budgetter op til den
nye struktur samt til at få indsigt i hvor og hvordan vi bruger midlerne i vores forening. Det er et
væsentligt faktum for bestyrelsen at få udarbejdet realistiske budgetter som holdes tæt op imod
regnskabet. Bestyrelsen valgte at lave et halvårsregnskab for at se de faktiske udgifter og budgetter.
Resultatet viste, at der er godt styr på udgiftssiden, således at ingen afdelinger bruger flere penge
end budgetteret. Punktet vil blive uddybet under regnskab
Der blev etableret en samarbejdsaftale med HFAS og vi ønskede ligeledes en med De Gamle
Kæmper, og det gør vi stadig. Formålet er vi får skabt rammerne, hvor vi kan spille ud fra.

Eliteformanden Kim Lougart valgte at stoppe pga. opgaverne ikke svarede til forventningerne og
hans kompetencer og kassereren Erik J. valgte at stoppe grundet ekstra arbejdspres i hans civile
erhverv.
Ekstraordinær generalforsamling
Der blev indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, hvor Mads B. Søndergaard blev ny
eliteformand. Til kassererposten blev det ikke muligt at finde en kandidat, og blev efterfølgende
varetaget af Poul W. Oder og Karsten Halse i fællesskab og bestyrelsen er trygge ved denne
konstellation.
Etablering af ny struktur
Breddeafdelingen fik etableret den nye struktur med breddeassistent, gammelmands-, senior-,
ungdoms-, børne- og mikro- samt pige-/dame afdeling. Der blev etableret en sportslig koordinator
med ansvar for de enkelte trænere mht. inspiration og uddannelse.
Eliteafdelingen blev ligeledes etableret med elitechef, administrativ- og sportslig ansvarlige for
ældste og yngste Elite. Bredde- og Eliteformand uddyber det i deres beretninger.

Medlemsstatistik.
Fremvist som Power Point
De Gamle Kæmper
Har fået reetableret vores klubhus med nyt gulv, bord/stole og ikke mindst en udestue. Der er brugt
mange midler og ressourcer på at etablere klubhuset som står så flot og altid i pæn stand. Det er et
rigtig godt sted for vores medlemmer, som kan få en fodbolds snak og se fodbold live eller på TV
med en forfriskning.
De Gamle Kæmper skal vi alle bakke op omkring og give en hjælpende hånd - dels i klubhuset og
specielt de arrangementer som afholdes ved rådhuset, indendørs stævner m.m., således at de kan
skaffe endnu flere midler til glæde for vores hold i Hvidovre IF.
Udvalg
Bestyrelsen fik nedsat udvalg for banefordelinger, fodboldskoler, dommerudvalg, tøj udvalg. Også
et breddeudvalg, som breddeformanden vil komme ind på i sin beretning.
Info udvalget som kører vores hjemmeside. Info-udvalgets formål er at sikre relevant information til
foreningens medlemmer, trænere og ledere, forældre og andre interesserede om HIFs aktiviteter,
nyheder, planer m.v. via foreningens hjemmeside.
I slutningen af 2009 blev en restruktureret udgave af hjemmesiden sat i drift, efter at strukturen stort
set havde været uforandret i fire år. Arbejdet hermed var allerede igangsat under den gamle
bestyrelse i 2008 og i samarbejde med HFAS. Sigtet med den nye udformning har været at etablere
en mere brugervenlig indgang til hjemmesiden, med support til HFAS til bruge hjemmesiden for at
generere yderligere indtægter til elitearbejdet. Hjemmesiden – www.hif.dk er opdelt i HFAS, HIF
Elite, HIF bredde.
Desværre er samarbejdet med vor leverandør Siteworks, ikke gået helt gnidningsfrit, men vi håber
her i starten af 2010 at få genetableret et godt samarbejde. Den nye bestyrelse har samtidig, sammen
med den underliggende organisation, vist stor interesse i opbygningen af hjemmesidens struktur, og
det er vor forventning, at konstruktive møder her i starten af 2010 vil give nyt input til
udformningen af hjemmesiden.
Stor ros og tak for info udvalgets indsats under lidt vanskelige vilkår, både i relation til samarbejdet
med Siteworks og internt
Kontoret
Kontoret er som en banegård med telefoner og mange forskellige interessenter som kommer forbi
for at får hjælp til div. sager. Jytte er godt inde i de mange opgaver og opfylder dem til fulde, så der
ikke er nogle hængepartier. Det er væsentlige at alle overholder kontorets åbningstider på kontoret
og viser hensyn til personalet.
Bestyrelsen fik nedsat et kontorudvalg. Formålet med opgaven var at liste kontorets opgaver op og
får adskilt Jyttes opgaver fra bredde- og elitechefernes opgaver. Målet var at man fik udformet en
jobbeskrivelse og få lavet en ansvarsfordeling - og det lykkedes.

Brugerrådet
Arbejdet i udvalget er stadig præget af smånips - større sager tages ofte direkte mellem de
involverede klubber og stadion inspektør. Kontraktmål for 2010 har meget fokus på energiområdet,
men også på det bæredygtige stadion. Bæredygtigt stadion har til formål at give alle ejere og
brugere af stadions en mulighed for at vurdere deres eget stadion i forhold til et bæredygtigt
koncept. Projektet går ud på at formindske energiforbruget med forskellige løsninger som teltdugen,
integreret solceller, der vender mod syd med vindmøllepark på parkeringspladsen. Målet er at
Hvidovre Stadion bliver selvforsynende med energi.
Det kommer til at koste mange penge, men der er nedsat en initiativgruppen som består af DONG,
Konsulent, Stadion inspektør og HIF samt arkitekter.
Det er dog værd at nævne, at der igen er sat gang i arbejdet med en helhedsplan for stadion, og
mødet den 27/1 om et bæredygtigt stadion er måske et skridt på vejen.
Nyhedsbrev
Bestyrelsen har udsendt to nyhedsbreve i april og august til trænerne/ledere og medlemmerne. Den
feed-back på information af nyhedsbrevet dækkede et behov hos trænerne. Nyhedsbrevet blev langt
på HIF hjemmeside.
HIFs fremtid
Bestyrelsen er påbegyndt HIFs værdiggrundlag dvs. udarbejdelse af Mision, Vision, Strategi,
Målsætninger, Handlingsplan samt værdier.
Det er et større arbejde og kræver en del ressourcer som vi arbejder på løbende.
Kedelige sager
En enkel person på et senior hold har bestilt et arrangement hos ActionGroup uden viden for HIF.
Fakturaen blev aldrig betalt af seniorholdet og derfor sendte ActionGroup regningen til HIF, som
nægtede at betale. HIF fik tilsendt et betalingspåkrav på ca. 25.000 kr. fra ActionGroup og anlagde
sagen ved fogedretten. Fogedretten har heraf afvist at gå videre med sagen.
Det er Nicolai Mallet som kører sagen for HIF.
Det er et klart signal til alle at HIFs leder/meddelemmer ikke kan indgår gældende aftaler før det er
vendt med dem som kan tegne eller har beføjelser i HIF.
Aktiviteter
Efter fodboldsæsonen er ændret fra at slutte i efteråret til at slutte i foråret, har HIF prøvet at ændre
afslutningskonceptet og takket være samarbejdet mellem De Gamle Kæmper, Hvidovre Fodbold og
HIF kom Domino Pizza stævnet til at fungere godt med ca. 150 unge mennesker fra 5-17 år.
Programmet var Streetfodbold på DBU pannebane, Street-Show med boldkunst, hoppeborg og til
sidst kom Vestegnens Brandvæsen forbi og sprøjtede med skum hvori børnene skulle finde mindre
skatte.
HIF havde haft det store aftenprogram fremme med DJ Riffi, tyrolermusik og grillmad, men det
viste sig ved deadline, at tilmeldingerne ikke var tilstrækkelige og derfor blev dette arrangement
aflyst.
Derudover har vi haft Pige Raketten, Den store og lille fodboldskole som alle var kæmpe successer
med fuldt hus af deltagere.
Til den traditionelle julefrokost var vi ca. 70 deltagere, hvor vi fik en rigtig god aften med sjov og
ballade. Der blev uddelt nåle til de personer som havde fortjent det.
Det var også her åres HIF’er blev kåret – Det blev Casper Clemann som har ydet en fantastik
indsats i året der gået både udenfor og indenfor banen.

Der var en overraskelse mere: Bestyrelsens mangeårige næstformand Poul Werner Oder blev
æresmedlem og fik overrakt en nål af HIFs Hovedformand Per Arrild.
Det var også her bestyrelsen takkede de mange frivillige ledere for det store stykke arbejde de ligger
i HIF.
Hvidovre Stadions personale har supporteret HIF ganske godt og være til stor hjælp, så hele Stadion
har fungeret – tak for samarbejde i 2009. Avedøre Stadion har ligeledes hjulpet HIF, så vores
daglige dag er blive letter mht. kunstbane og materiale opbevaring.
Hvidovre Fodbold fik også et stor klap på skulderen som de virkelig har fortjent i disse svære tider
så vi har et flagskib i Hvidovre.

