Referat af generalforsamling i Hvidovre Idrætsforening, fodboldafdelingen mandag
den 29. januar 2007

Antal fremmødte medlemmer: 36 (heraf 34 stemmeberettigede)
1. Valg af dirigent: Martin Krogh-Jensen bød velkommen. Bestyrelsen havde indstillet
Arne Bech som blev valgt med akklamation uden modkandidater. Arne Bech
konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt ifølge foreningens love og gav
derefter ordet til formanden.
2. Beretninger: Samtlige beretninger fra de respektive formænd og udvalgsformænd er
tilgængelige på HIF’s hjemmeside (www.hif.dk). Bestyrelsen havde valgt at lade HIF’s
formand fremlægge sin beretning på generalforsamlingen og medtage dele af de
øvrige beretninger for at undgå at generalforsamlingen skulle blive for lang.
Efter gennemgangen åbnede dirigenten for spørgsmål fra salen.
Erik Jakobsen havde en række bemærkninger og spørgsmål til beretninger som Martin
Krogh-Jensen efterfølgende besvarede.
Allan Hebo Larsen havde ligeledes en del spørgsmål til formanden som blev besvaret.
Kim Frederiksen rejste med udgangspunkt i beretningens hovedtema om frafaldet af
ledere i HIF og foreningerne generelt en debat om årsagen til dette frafald. Opfordrede
endvidere til at forældre til spillere i HIF burde kunne stemme ved generalforsamlingen
uden medlemskab.
Thorvald Jensen tog tråden op med den vanskelige rekruttering af trænere og ledere
og sammenlignede holdningerne hos vore dages forældre og børn med de holdninger
som var gældende da Thorvald selv var ungdomsformand.
Dernæst blev formandens beretning vedtaget med akklamation.
Som det efterhånden er en tradition gav dirigenten ordet til direktøren for Hvidovre
Fodbold A/S, Michael Christensen, som redegjorde for udviklingen på det økonomiske,
organisatoriske og sportslige område.
3. Regnskab: HIF’s næstformand Poul Werner Odér gennemgik regskabet for 2006 og
budgettet for 2007. Lars Bo Henriksen havde nogle bemærkninger til forsøget på at
imødekomme ønsket om en mere retvisende fordeling af aktivitetstilskuddet. Arne
Bech nævnte at Kultur- og Fritidsudvalget har haft HIF’s regnskab til udtalelse ved 4
lejligheder og godkendt det uden anmærkninger. Efter lidt flere kommentarer fra salen
blev regnskab og budget godkendt af generalforsamlingen.
4. Indkomne forslag: Ingen..
5. Valg:
Martin Krogh-Jensen valgt som formand for 2 år
Poul Werner Odér næstformand
Kristian Dundahl valgt som kasserer for 1 år
Poul Reinholdt Nielsen valgt som sekretær for 2 år
Richard Andersen ønsker ikke at fortsætte som breddeformand. Bestyrelsen får af
generalforsamlingen mandat til finde en egnet kandidat
Finn Johansen eliteformand
Lars Bo Henriksen og Valter Bang Andersen 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:
Thorvald Jensen spurgte hvorfor der ikke var forslag om kontingentforhøjelse. Martin
Krogh-Jensen henviste til debatten om de manglende frivillige ledere.
Richard Andersen omtalte de tiltag han som breddeformand har været med til at få i
søen og håber det vil gå HIF godt fremover.
Dirigenten takkede for god ro og orden og gav dernæst ordet til formanden som
overrakte vin til Richard Andersen. Desuden 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

