Referat af generalforsamling i Hvidovre Idrætsforening, fodboldafdelingen mandag
den 28. januar 2008

Antal fremmødte medlemmer: 40 (heraf 39 stemmeberettigede)
1. Valg af dirigent: Martin Krogh-Jensen bød velkommen og mindedes tre afdøde HIF
medlemmer (Jørgen Jespersen, ”Hvidovres” Helge og Leif Clausen). Bestyrelsen
havde indstillet Arne Bech som blev valgt uden modkandidater. Arne Bech
konstaterede at generalforsamlingen ikke var rettidigt indkaldt ifølge foreningens love.
Godkendt af generalforsamlingen. Derefter gav ordet til formanden til aflæggelse af
beretning.
2. Beretninger: Bestyrelsen havde valgt at lade HIF’s formand fremlægge sin beretning og
medtage dele af de øvrige beretninger for at undgå at generalforsamlingen skulle blive
for lang. Hovedemnerne i beretningen var: Kontoret, NIKE aftalen, Årets HIF’er,
Faciliteter, Infoudvalg, De Gamle Kæmper, Bredden, Oldboysafdelingen,
Dameafdelingen, Eliteafdelingen samt En ny tid/en ny vej som via en fordobling af
kontingentet i ungdomsafdelingen skal give økonomisk råderum til at ansætte en
breddekoordinator for at give breddeafdelingen et nødvendigt kvalitetsløft og afhjælpe
den udtalte mangel på mellemledere i HIF. Beretningen vil kunne ses på HIF’s
hjemmeside (www.hif.dk).
Efter gennemgangen åbnede dirigenten for spørgsmål fra salen.
Spørgsmål og kommentarer koncentrerede sig ligesom på det stormøde der var afholdt
med forældre, trænere og ledere 14 dage inden generalforsamlingen om frygt for
medlemsflugt, økonomiske problemer for forældre og en manglende tro på at
bestyrelsen er på rette vej. Martin Krogh-Jensen besvarede spørgsmålene med at der
bliver et opfølgningsmøde inden sommerferien således at man kan nå at tage fat på en
eventuel medlemsflugt. Gav desuden lovning på at ingen forældre skal komme i
problemer med kontingentbetalingen og slog fast at dette er bestyrelsens bud på at
løse det kæmpe problem der år for år bliver værre – nemlig at finde frivillige ledere på
mellemlederniveauet og i den sidste ende også til bestyrelsen.
Dernæst satte dirigenten beretningen til afstemning og den blev enstemmigt vedtaget.
Som det efterhånden er en tradition gav dirigenten ordet til direktøren for Hvidovre
Fodbold A/S, Tom Jensen, som redegjorde for udviklingen på det økonomiske og
sportslige område.
3. Regnskab: HIF’s næstformand Poul Werner Odér gennemgik regnskabet for 2007 og
budgettet for 2008. Karsten Halse efterlyser et mere detaljeret regnskab til
fremlæggelse inden generalforsamlingen. Forslag om at sende det som en PDF fil til
medlemmerne. Efter lidt flere kommentarer fra salen blev regnskab og budget
godkendt af generalforsamlingen.
4. Indkomne forslag: Bestyrelsen havde fremsat flere forslag blandt andet om adgang til
og stemmeret ved generalforsamlingen for medlemmer over 15 år og for forældre eller
værge til medlemmer under 15 år. Samtlige forslag blev vedtaget. Forslagene kan ses
på HIF’s hjemmeside (www.hif.dk).
5. Valg:
Poul Werner Odér genvalgt som næstformand for 2 år
Erik Jakobsen valgt som kasserer for 2 år
Søren Riis valgt som eliteformand for 1 år (afløser Finn Johansen)

Breddeformandsposten er vakant
Valter Bang Andersen og Christian Sørensen valgt som revisorer
John Nybo Jacobsen valgt som revisorsuppleant
Poul Werner Odér valgt som medlem til hovedbestyrelsen
Til hovedafdelingens repræsentantskab finder den nye bestyrelse de nødvendige 10
medlemmer.
6. Eventuelt:
Dirigenten fortalte om den nye kunstgræsbane og om 2 nye aflastningsbaner i
Avedøre.
Lars Bo Henriksen spurgte til fordeling af sommer tider på kunstgræsbanen. Martin
Krogh-Jensen svarede at det var ikke afgjort endnu.
Allan Hebo Larsen fortalte at grusbanen ved Friheden er under al kritik og trænger
gevaldigt til en renovering.
Richard Andersen opfordrede til at alle trænere og ledere nu går ud til forældrene og
forklarer om baggrunden for ansættelse af breddekoordinatoren og de positive tiltag
som vil komme hen ad vejen.
Dirigenten takkede for god ro og orden og gav dernæst ordet til formanden som
overrakte vin til Finn Johansen, Lars Bo Henriksen og dirigenten. Dernæst takkede han
dirigenten for en fremragende ledelse af generalforsamligen og sluttede af med at bede
forsamlingen udbringe et leve for HIF.

Med venlig hilsen
Poul Reinholdt Nielsen

