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Kontoret  

HIFs kontor rummer efterhånden mange spændende historier. Jeg har tit tænkt på den store kontrast det 

er, når man står på kontoret midt i myldretiden eller lige før en vigtig kamp på stadion, og så når man skal 

hente noget en dag, hvor der er lukket, og man dårlig tør gå ind.  

På samme måde kan der også være store kontraster mellem det, vor kære Jytte oplever.  

Jeg tror, vi alle ved, at Jytte gør alt, hvad hun kan for at servicere vore mange medlemmer, trænere, ledere 

osv – bevares på sin egen facon, ja, men hun gør alting af et godt hjerte.  

 

Jeg har det seneste år oplevet, at Jytte har fået nogle voldsomme overhalinger af vore egne trænere eller 

ledere, som har taget hårdt på hende.  

Lad mig for en ordens skyld blot nævne, at jeg godt kan se, livet for en træner eller leder kan gøres meget 

nemmere eller mere korrekt, end det bliver gjort i dag, men jeg må så også sige, at det pres der i øjeblikket 

er på (foreningen uden mellemledere) HIF, har gjort det næsten umuligt for kontoret, at leve op til den 

fleksibilitet og den service, som man normalt kan forvente.  

 

Og sidst, men ikke mindst, så lad os få klaret problemerne i en god tone, det står vi os nok bedst ved alle 

sammen.  

Lad mig i øvrigt også nævne, at kontoret også får hjælp af Inge-Lise, som kommer nogle gange om ugen – 

frivilligt – og går lidt til hånde her og der  

 

Nike aftalen  

Lad mig også på denne generalforsamling lige runde denne aftale. Jeg var ikke særlig positiv i min omtale af 

vore samarbejdspartneres håndtering af aftalen. Som I nok husker, så var for mange ting ikke på plads.  

Og i det forgangne år, har der været arbejdet, og ind imellem talt med store bogstaver, så vi kan få aftalen 

gjort klar til vore mange medlemmer.  

Egentlig tror jeg nu, at tingene ser lidt mere fornuftige ud, end de har gjort længe. Vi mangler lige lidt 

medlemshåndtering af rabatkort, så håber jeg, at tingene flyder, som det hele tiden har været meningen.  

Aftalen er faktisk ret lukrativ for jer medlemmer, så det skulle I jo gerne også kunne få lidt glæde af.  

Og lige netop i denne tid, hvor det ville være betimeligt med besparelsesanvisninger fra HIF.  



Årets HIF’er  

 

På den traditionelle julefrokost i HIF i november er det efterhånden blevet en tradition at hylde de, som 

hyldes bør.  

Igen et rekordstort antal tilmeldte havde forhåbentlig en hyggelig aften med sludder og sladder, 

røverhistorier og anekdoter på kryds og tværs af lokalet. Godt flankeret af mit sædvanlige meget lave 

niveau.  

En, som absolut havde fortjent at blive hyldet, er jo i sagens natur modtageren af titlen årets HIf’er.  

Sidste år gik prisen til en noget overrasket, men sikker vinder, Allan Eckstrøm.  

Allan er en af den slags frivillige, som vi ikke ser ret mange af. Han har været træner for de ydre 

junior/ynglingehold, og har nu taget posten som gruppeleder.  

Helt fantastisk at vi har den slags, og jeg tror i øvrigt også, at Allan glæder sig til at få lidt hjælp til sine 

gøremål.  

Allan Eckstrøm!  

Faciliteter  

Jeg tror, at det er kendt sag, at vore baner bliver udnyttet maksimalt. Selv efter den lille nye podebane er 

kommet, er der langt fra plads nok.  

Eller plads er der jo, men vi skal jo alle sammen helst træne på samme tidspunkt, og så bliver pladsen trang.  

Dette faktum gør også, at det kan være noget af et puslespil, at få hele baneplanlægningen til at gå op i en 

højere enhed.  

Som regel lykkedes det, men der må gi’s og ta’s under vejs i processen.  

Så meget desto lykkeligere var det så, da den nye kunstgræsbane blev taget i brug i efteråret. Ikke alene er 

banen fantastisk lækker, den giver jo også langt flere strenge at spille på. Vi skal ikke afgive tid på 

grusbanen ved Strandmarksskolen, så her kan flere komme på grus hen over vinteren, og vi skal ikke betale 

for at benytte andres baner  

Kommunen indførte meget fornuftigt at afsætte 2 stævnedage henover vinteren, så også ungdomshold kan 

få lov til at spille på banen. Det er en rigtig god ide, må jeg sige.  

HIF er ligeledes tildelt meget banetid, ikke kun til træning, som primært er tiltænkt eliteholdene i 

kommunen, men kamptider i weekends.  

Alt i alt en godt år for baneudviklingen i Hvidovre.  

Så mangler vi bare resten…  

 



Info udvalget  

 Der er fortsat stor interesse for hjemmesiden, i august var der fx mere en 74 tusinde besøgende, og 

på dagsbasis er der typisk et par tusinde besøgende  

 På trods af dette ser vi frem til et samarbejde med HFAS om en fornyelse af hjemmesiden. Det er 

glædeligt, at man endelig har set de mange muligheder, der ligger i en konstruktiv brug af 

hjemmesiden, men vi håber også, at vor imødekommenhed i udvalget over for HFAS fører til den 

rette synergi  

 I det daglige har der været udført et stort arbejde, både i udvalget og blandt de mange aktive 

web'ere  

 Det er glædeligt, at det nu gennem flere år har været muligt at fastholde udvalgets medlemmer, 

der omfatter Annie, Susanne, Vicki og Michael, hvortil kommer diverse gæster ved udvalgets møder  

 Der har været holdt kurser for nye web'ere, men vi vil stadig gerne have flere hold med  

 På IT siden er der endelig kommet fuld gang i reetableringen af en ny server, der forventes sat i 

drift inden for de næste par uger. Hvidovre Avis har velvilligt stilet serveren til rådighed. Af mange 

gode årsager har vi valgt at blive på den eksisterende Windows 2000 udgave, der dog går endelig 

ud af support medio 2010, så inden skal vi have fundet en ny platform  

 Endvidere afventer vi, at Windows Vista bliver produktionsmoden, så vi kan foretage den længe 

ønskede udskiftning på pc fronten også.  

De Gamle kæmper  

Hos vores trofaste støtter, de gamle kæmper, har 2007 på lige fod med de foregående år været aktivt.  

Kæmperne står jo stadig for både torvedage og lignende, og støtter med hele 105.000 kr.  

Det er vi naturligvis meget glade for og håber, at vi i 2008 kan blive endnu bedre til at arbejde sammen, så 

HIF’s mange medlemmer kan få gavn og glæde af de mange aktiviteter.  

Tak til præsident Hebo og hele besætningen i DGK  

Medlemsstatistik  

Grafer, der viste udviklingen i medlemstallet, blev gennemgået.  

HIF bredde  

Jeg vil senere i min beretning komme ind på vor store breddeafdelings fremtid, men vil mene, at på trods af 

de massive problemer omkring rekruttering af frivillige, så har vi alligevel fået skabt et ok resultat for 

bredden.  

Ok i den forstand, at vi i meget få tilfælde, ikke har kunnet få dækket vore breddehold ind med trænere.  

Når jeg så siger meget få tilfælde, så siger jeg jo implicit, at der har været nogle problemer.  

Her mener jeg – for os og holdet – en lang følgeton  - en krig på ord. Det var helt konkret vores 3. junior, 

som netop overgået fra drenge, der pludselig stod uden træner.  

Det nåede vi simpelthen ikke at opdage, før en meget aktiv og kritisk forældregruppe havde sendt et papir 

brev til alle fra borgmester til præsidenten for DGK.  



Jeg var – og er - selvfølgelig ikke enig i den fremgangsmåde, men anerkender til fulde vores fejl, og har den 

største respekt for løsningen, da det efter et møde mellem repræsentanter fra forældregruppen og mig, 

faktisk var gruppen selv, der kom med løsningen, og fandt en træner. Jeg er meget glad og meget tilfreds 

med, at dette blev løsningen, da sund fornuft og forståelse heldigvis sejrede.  

For mig viste det også med al ønskelig tydelighed, at vi i HIF er beriget med meget stærke forældregrupper, 

som vi altså nu skal få skal få overbevidst om, at en ny og anden fremtid bliver hverdag i HIF.  

For lige at blive i den virkelighed, så havde jeg også muligheden for at tale til rigtig mange af ovennævnte 

forældre på den årlige afslutningsfest.  

Ikke at det skal være det spændende fra den begivenhed, nej,  her var det for os alle meget overvældende, 

at over 700 mennesker var samlet i Medborgerhuset en lørdag i oktober til afslutningen for 

børneafdelingen.  

700 mennesker samlet, og så kun for HIF’s børneafdeling. Det vidner jo også meget tydeligt om, at HIF er en 

del af rigtig mange familiers hverdag.  

For mig som formand er det rigtig rigtig motiverende. Tænk, at så mange – og hvis vi sætter det på fuld 

skala,– så er det jo mellem 2 og 3 tusinde – har en eller anden form for kontakt med klubben. Det giver lidt 

sved på panden, må jeg indrømme.  

I bredderegi må jeg også nævne de to fodboldskoler. Det er nu fast skemalagt, at HIF – selvfølgelig – byder 

på både mikro- og den store fodboldskole.  

Den store fodboldskole tog Erik Jensen sig igen af, efter at have prøvet græsset ude i HIK.  

Erik ved nu, at græsset her hos os ER grønnere end i Hellerup.  

Man må sige om Erik, at han er en garvet leder/træner. Anderledes må man sige om Bo og Michael fra 

årgang 0, at de er forholdsvis nye. Alligevel havde de mod på, at afholde HIF’s mikrofodboldskole sidste år. 

Det blev selvfølgelig en succes, skulle man fristes til at sige. Og hvor er det rart, at nye folk trænger sig på, 

og løfter opgaver, som de fleste bare tager for givet, at HIF har på programmet.  

Erik, Michael og Bo I fortjener den største ros, som man kan få, og tak for hjælpen.  

På samme måde kan jeg fortsætte med hverdagens helte eller ildsjæle, for igen i 07 blev der afholdt 

pizzastævne. Et gratis tilbud til både HIf’ere og ikke hif’ere. Rigtig mange tog imod det gode tilbud, og fik et 

god dag på stadion med både bold og socialt fællesskab, lige i tråd med ånden i Pizzastævnet.  

Bag dette stævne, samt bag hele vores pode- mikroafdeling stod Erik Jakobsen. Erik kender I godt. Han er 

blevet hevet frem ved utallige lejligheder. Han er blevet årets Hif’er m.m.  Han er simpelt hen et must for 

klubben, hvis vi skal have succes. Men helt symptomatisk for udviklingen i foreningsverdenen, så bliver folk 

som Erik brændt ud, alt, alt for hurtigt. De vil – og kan – så meget, men opdager, at det hele hænger på 

dem, og så slipper kræfterne til sidst op, og de må give fortabt, vende hjem og finde sig selv igen.  

Det samme kan man sige om Lars Bo. Han har nærmest altid været i HIF, og er derfor en ener – uden for 

kategori. Lars har senest været gruppeleder for miniputterne, samt observatør for generalforsamlingen i 



forbindelse med den nye struktur. Men også Lars må sande, at livet som frivillig ikke harmonerer, hvis man 

ikke har et kæmpe overskud, man kan give af, sådan er det bare.  

Jeg har tidligere nævnt Allan Eckstrøm, som på samme måde får HIF flyttet op på et højere niveau.  

For alle de nævnte, samt vore mange trænere og ledere, vil jeg udtrykke min dybeste respekt og tak, for 

det arbejde, som I har udført i HIF’s tjeneste.  

I gør en forskel!  

Jeg vil i denne forbindelse lige slå et smut forbi senior- gammmelmandsholdene.  

Her lavede vi en hurtig udskiftning hen over året. Føromtalte Lars Bo, har også her, været et aktiv som 

gruppeleder for gammelmandsholdene. Sammen med Søren Riis fik de to godt styr på sagerne, som i dette 

tilfælde gik ud på kontingentindbetalinger eller måske rettere, hvem, der egentlig spiller på hvilke hold. 

Opgaven blev vidst ikke en gang grundlagt sidste år, men det har vist sig, at hvis man sætter tilstrækkeligt 

spot på, så kan man godt få orden i tingene. Orden i tingene er, at folk betaler, for at spille i HIF.  

Det lyder banalt – det er det ikke.  

Omvendt så syntes jeg, at det var rigtig godt set, at lade hele denne gruppe få deres egen fest. Det koster 

stort set hverken klub eller medlem penge, men det gør en forskel, at kunne samles og få denne så vigtige 

fælles reference.  

Dameafdelingen  

Vil jeg også lige runde i min beretning.  Den lever sit eget spændende liv, hvor seniorerne var ubeskriveligt 

tæt på at ryge i Danmarksserien.  

Jeg havde en god lang snak med Gøther i efteråret, og han var ikke helt sikker på, at en oprykning var det 

rigtige for holdet, da det sociale i den grad er i højsædet.  

Gøther, som jo nok må siges at være den, som binder damerne sammen, lovede også, at han ville fortsætte 

et år mere, så det er vi meget glade for.  

I ungdommen tror jeg, at vi kan blive ligeså store, som vi har kapacitet (læs trænere og ledere)  

Det er i høj grad omkring holdene, at tingene både lykkedes og sker, og jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg i 

meget lang tid har ønsket mig en repræsentant for damer/piger ville træde tættere på bestyrelsen, men 

her synger jeg den samme sang om frivilligheden igen.  

Årsberetning for HIF-elite  

De sidste mange år er det blevet proklameret, at HIFs ungdomselite har haft et fantastisk år, og at man ikke 

kan forvente, at en klub med disse ressourcer, både facilitetsmæssigt og økonomisk, fortsat kan være med 

helt fremme.  

Igen i år kan der alligevel, med stolthed, endnu engang konstateres flotte resultater. U14A i EliteØst og til 

DM, Nr. 12 i Danmark for U16A (1 point fra 8. pladsen) og nr. 7 for U18A. Skarpt i erindringen står også 



juniorernes og ynglingenes rigtig flotte præstationer i pokalturneringen, hvor begge hold fortjent kunne 

tage guldmedaljer om halsen efter endte finaler.  

Når den endelige pointhøst gøres op i slutningen af en sæson er den dog ikke et succesparameter i sig selv. 

I 2007 har det synlige bevis på ungdomselitens succes været meget mere end et blik i tabellen. Fire 

ungdomsspillere fra ynglingeholdet fik i efteråret 2007 debut på HIFs 1. senior hold, altså et halvt år før de 

blev seniorer. Fire spillere blev udtaget til landsholdet, hvoraf tre fik debut og hele 11 nyoprykkede 

ynglingespillere indgår nu i HIFs trup omkring divisionsholdet.  

Det er præstationer, der vidner om et målrettet udviklingsarbejde i en elitekultur, hvor der fokuseres på at 

uddanne det enkelte talent til fodboldspiller.  

HIF er blevet en klub man regner med når man snakker talentudvikling, til trods for at de økonomiske og 

facillitetsmæssige vilkår trænere og spillere bydes, er langt fra dem man har mulighed for at tilbyde i de 

Superligaklubber HIF til dagligt konkurrerer med.  

Når man ved hvor mange penge de resterende ligaklubber bruger på deres talentudvikling, sætter det 

virkelig HIFs præstation i relief.  

Det er svært at give en forklaring på hvorledes HIF, med de forhold, kan være blandt de bedste i landet år 

efter år. Men der er ingen tvivl om, at trænernes enorme engagement kombineret med deres sportslige 

kvalifikationer, gør at HIF har noget unikt.  

Måske ligger hemmeligheden bag succesen i, udover nogle fantastisk dedikerede og kompetente trænere, 

at man de mange succeser til trods har formået at bevare ydmygheden.  

Succesen kan måske også skyldes at udgangspunktet hvert år fortsat er kvalifikation til ligaen, ikke at få 

topplaceringer. Spillerne bliver indprintet fra start hvilket hårdt arbejde det kræver, og at succeskriteriet er 

at holde sig fri fra bunden, og især at præstere mod de ”dårligste” hold i rækken.  

Året 2007 blev også året, hvor der blev rokeret på ledelsesposterne i ungdomseliten. Kim Hallberg, der om 

nogen har støbt fundamentet for HIFs ungdomselite har søgt nye udfordringer i DBU og varetager nu 

udviklingen af talenter i hele Danmark. Ynglingetræner Brian Riemer og tidligere seniorchef Søren Riis har 

nu overtaget efter Kim Hallberg.  

De flotte resultater i 2007 betyder at HIFs 2 bedste ungdomshold igen i 2008 er at finde i det fine selskab, 

der udover AB, Silkeborg og Vejle fra 1. division, tæller 10 klubber fra SAS-ligaen. AB, Silkeborg, FC 

Nordsjælland og Viborg er repræsenteret i en enkelt af rækkerne, mens superligaklubberne Horsens og 

Randers slet ikke er repræsenteret.  

Det hele skyldes naturligvis ikke kun indsatsen i 2007 men et langt og fokuseret arbejde, der er lagt i 

klubben de sidste mange år, et arbejde der er fortsat eller videreudviklet af trænerne.  

Dette fokus skal holdes ind i 2008, hvor den nye turneringsstruktur for elitehold gør, at tidligere års 

ansøgning og indplaceringsprocedure udskiftes med et licenssystem, hvor klubberne skal opfylde en række 

krav for at få plads i Ligaen.     



En ny tid – en ny vej  

Under denne titel havde vi for nøjagtigt 2 uger siden kaldt til stormøde. Årsagen var den problematiske 

situation, som klubben sidder fast i, med manglende ledere.  

Vores håb var, at der kom rigtig mange til mødet, derfor havde vi lavet en slags tilmelding, så vi ikke skulle 

komme ud kaostilstande, hvis mange flere end dette lokale kan rumme skulle møde op.  

Vi nåede vel op på en små 70 personer. Som jeg lige nåede at se, så var der et bredt udsnit af forældre, 

trænere og ledere. Altså præcis det, som vi havde håbet.  

Forud for denne aften var der jo noget af et tilløb, forstået på den måde, at vi nu ville tage konsekvensen af 

det problem, som vi havde forudset komme, nemlig at frivilligheden VAR forsvundet, og at vi ikke havde 

lykkedes med at skaffe nye ledere til de så vitale poster.  

I, der har været med på de seneste to generalforsamlinger, kan måske huske, at vi forudså denne situation 

kunne have meget store konsekvenser for HIF.  

Én ting var i hvert fald sikkert, vi kunne ikke bare fortsætte.  

Forud for mødet havde jeg haft mulighed for at komme til orde i Hvidovre Avis, havde også lige haft 

mulighed for at ”præsentere”  de forestående ændringer til afslutningen for Børneafd. hvor 700 mennesker 

deltog. Derudover havde vi prøvet at gøre invitationen så informativ som muligt.  

Det skulle, sammen med end gennemgang på selve mødet, danne rammen om den debat, som for os i 

bestyrelsen, var helt afgørende for det videre projekt  

Og jeg må sige, at debat DET fik vi.  

Inden jeg går videre med indholdet af mødet, så skal jeg måske kort lige ridse op, hvad det egentlig er vi nu 

vil gøre.  

Som tidligere nævnt, så har vi kapituleret over for rekruttering af frivillige. Vi mener selv, at vi har forsøgt, 

og med alle mulige midler, at værge frivillige til mellemlederposterne.  

Vi har også drøftet problem med alle relevante parter, DBU, DIF, kommunen, andre foreninger  

Det er som bekendt ikke lykkedes, så vi valgte så, en andet skitseret løsning. Vi måtte ansætte os ud af 

problemerne.  

For at kunne honorere de krav, som vi ved, der vil komme til en sådan person, valgte vi også et niveau for 

en sådan person.  

Vi ville konkurrere med DBUs mellemleder niveau. Dette niveau har også en lønramme.  

 Da nu hele denne sag handler om, at vi mangler frivillige, så ville det jo ikke give mening at kræve ekstra 

penge af dem, som jo lige netop var dem vi gerne ville fastholde. Så vi valgte, at alle trænere og ledere 

skulle gøres kontingentfri, både for dem selv – som de i øvrigt er allerede, men også for deres børn i 

klubben.  



Vi har jo tidligere konstateret, at vi stort set ikke har nogle trænere eller ledere i klubben, der har opgaver, 

der ikke kan relateres til deres børn.  

Så alt i alt var regnestykket meget nemt  

Det blev: en DBU mellemlederløn fratrukket de manglende kontingenter fra de føromtalte træner/leder 

børn.  

Det beløb delte vi så med antal medlemmer under 18, og kom frem til, at kontingentet skulle stige med 800 

kr. pr medlem.  

Vi valgte så, at stryge det differentierede kontingent således at alle ville betale 800 kr. på den gamle aftale, 

og tillagt 800 kr. på den nye, altså alt i alt 1600 kr. pr år.  

Tilbage til mødet:  

Var der jo mange, som syntes, at det er en stor stigning, hvilket det også er i procent (100), men lad mig lige 

gøre det op på en anden måde.  

Er 800 kr. meget, hvis man kan få en klub, der kommer til at fungere, eller er det meget at bede om 2.kr og 

20 øre mere hver dag, for at fremtidssikre en af Danmarks største klubber. Eller er det urimeligt, at lade 

dem betale, som ikke har tid/overskud/mulighed/lyst, når det rettelig er for deres børns skyld, vi laver 

dette. Altså lave brugerbetaling  

Eller skulle vi lade vore seniorer og gammelmandshold betale gildet, velvidende, at de i forvejen bidrager 

med et 6 cifret beløb til klubben, uden at få specielt meget igen  

Jeg ved ikke, hvad I mener, det får jeg nok at vide, men min holdning er klar.  

NEJ, det er ikke urimeligt at lade regningen blive betalt af brugerne, det er faktisk meget rimeligt. Det er 

bare nyt i foreningsverdenen  

Der, hvor det kunne være urimeligt, er der, hvor man simpelthen ikke har råd, men også her har vi jo været 

på banen med det klare signal.  

Det skal vi nok ordne, hvis I ikke selv har muligheden. Vi laver ikke dette for at skubbe nogen ud af 

foreningen – tværtimod, vi gør det for præcis det modsatte. At skabe en klub, et sted at være, et socialt 

netværk, som vi meget ambitiøst har sat os det mål, skal være Danmarks bedste.  

Det kan vi godt skabe, og endda for de små midler vi beder om, det er jeg fuldt og fast overbevidst om.  

Det var desværre ikke muligt på mødet, at gå helt i dybden med nye tiltag, hvilket nogle måske havde 

håbet. Ganske enkelt fordi, at vi for alt i verden ikke ville stille enkelte hold eller årgange noget i udsigt til 

en bestemt tid, som vi ikke kunne holde  

Vores plan er, at komme i gang med dialogen mellem interessenterne, og ad den vej få skabt et overblik, 

efterfulgt af en handlingsplan, som alle herefter kan forholde sig til.  



Og lad mig så slå fast én gang for alle. Dette tiltag handler KUN om HIF’s bredde. Alle midler og al 

arbejdskraft er ene og alene afsat til bredde formål. Jeg er ærgerlig over at høre, nogle nævne dette som en 

skjult støtte til eliten. Det er det ikke!  

Vores elite har det fint, og skal nok overleve denne krise, men det gør bredden ikke, hvis vi lukker øjnene og 

fortsætter som hidtil.  

MEN  

Efter næsten 3 timers intens debat, sluttede vi mødet af med en tilkendegivelse fra de fremmødte. Vi måtte 

se, om det var noget vi skulle gå videre med eller lade det falde inden i dag.  

Dog havde vi inden lovet, at vi ville samle op på et møde inden sommerferien, for at give mulighed for 

kommentarer - eller ris og ros.  

Men vigtigst af alt, syntes jeg, var de fremmødte også orienteret om, at vi i dag fremsætter et forslag, der, 

hvis det bliver vedtaget, fremover giver medlemmer ned til 15 år, samt alle yngre medlemmers forældre 

eller værge, ret til både at tale og stemme på en generalforsamling.  

På den måde kan vi simpelthen ikke gøre HIF mere åben og demokratisk, og samtidig stiller vi jo også vore 

mandater til rådighed, såfremt der ikke skulle være opbakning til os mere.  

Før omtalte tilkendegivelse endte med, at pænt over halvdelen stemte for, én stemte imod og nogle stemte 

slet ikke.  

For os var det vigtigt at få denne tilkendegivelse før denne generalforsamling, da ikke mange af de berørte 

medlemmer (eller deres forældre) har mulighed for at deltage i aften.  

Det giver mig en god mavefornemmelse, at have forelagt denne sag til de berørte.  

Da nu denne kontingentstigning, og altså hele denne nye vej, er med i min beretning, og ikke noget vi skal 

stemme specifikt om, så handler det ene og alene om den måde den siddende bestyrelse, vil drive HIF på 

fremover.  

Sagt på en anden måde, skal vi stemme om noget i den forbindelse, så må det blive min beretning.  

Og jeg vil selvfølgelig love jer, at stemmer I imod, ved bestyrelsen godt, hvad den skal.  

Og så til sidst…  

Skal der lyde en stor tak til alle de trænere og ledere, som har slidt og slæbt for HIF, Jeg tager 

deltagerantallet til julefrokosten som et tegn på, at I kan lide at være her.  

Tak til Hvidovre kommune for kampen i år. Der har ikke været så mange sager, som der plejer, men det 

lever vi med.  

Igen, tak til Jette Hansen og hendes besætning for igen at være på banen – i tide og utide…  

Tak til HFAS (MC og Tom) for et godt år  



Tak til Jytte for den store indsats.  

Og sidst men ikke mindst tak til mine kolleger i bestyrelsen for et godt og konstruktivt år, med mange 

udfordringer.  

Med disse ord vil jeg overlade min beretning til forsamlingen  


