Referat af generalforsamling i Hvidovre Idrætsforening, fodboldafdelingen mandag
den 30. januar 2006

Antal fremmødte medlemmer: 40 (alle stemmeberettigede)
1. Valg af dirigent: Martin Krogh-Jensen bød velkommen og bad dernæst forsamlingen
mindes Svend-Erik Knudsen, Kurt Murbech og Metin Karter der alle er døde i løbet af
2005. Bestyrelsen havde indstillet Arne Bech som blev valgt med akklamation uden
modkandidater. Arne Bech roste Martin Krogh-Jensens indsats gennem de sidste 5 år,
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. Der var
dog plads til at næstformand Poul Werner Odér kunne fortælle om infoudvalgets
arbejde med etablering af HIF’s nye hjemmeside.
Efter gennemgangen åbnede dirigenten for spørgsmål fra salen.
Thorvald Jensen takkede for en god og grundig beretning og bemærkede at problemet
med at rekruttere trænere og ledere vil blive større og større i de kommende år ikke
blot i HIF men i alle foreninger.
Erik (træner i mikroputafdelingen) mente at der stadig var muligheder for at rekruttere
trænere i HIF men at det kræver at materialer og økonomi samt en generel følelse af at
være velkommen i HIF er på plads. De nye tiltag bestyrelsen har gjort er et skridt i den
rigtige retning. Sluttelig kritiserede Erik HIF for at have elitehold helt ned i
mikroputafdelingen.
Allan Hebo Larsen anførte at han var lodret uenig i betragtningen om at man ikke skal
niveauopdele spillerne i de mindste årgange. Denne opdeling er til gavn for alle.
Kevin (holdleder 1. junior) føler sig fint modtaget i HIFog synes at opdelingen i bredde
og elite er både rigtig og vigtig.
Per Myhrmann (holdleder 2. ynglinge) spurgte til hvorledes bestyrelsen ville gribe
sidste års ændring af lovene an. Martin Krogh-Jensen svarede at lovændringen rent
faktisk blev vedtaget på generalforsamlingen i 2005 og at det som generalforsamlingen
var blevet lovet var en redegørelse for hvorledes ændringerne var blevet
implementeret.
Erik (træner i mikroputafdelingen) omtalte indkøringsproblemer med NIKE aftalen og
Per Myhrmann spurgte til fordelingsnøglen af samme aftale. Martin Krogh-Jensen
svarede at der arbejdes med at få løst indkøringsproblemerne og redegjorde for
fordelingen af aftalen.
Arne Bech fortalte at idrætsforeningerne i de kommende år er ilde stedt på grund af at
aktivitetstilskuddet er blevet reduceret hvilket for en klub af HIF’s størrelse vil betyde et
meget betydeligt tab i størrelsesordenen Kr. 250.000 – Kr. 300.000.
Richard Andersen anførte at rekrutteringen af trænere er og har været et problem.
Forhåbentlig kan Årshjulet bidrage til at HIF fortsætter udviklingen henimod at være en
velorganiseret klub. Desuden slog Richard til lyd for at der etableres et ungdomsråd
med en voksen som tovholder.
Dernæst blev formandens beretning vedtaget med akklamation.
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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.
Regnskab: Kasserer Søren Andersen kommenterede ganske kort regnskabet for 2005
og fortalte at der er hensat Kr. 344.000 til diverse aktiviteter i 2006. Budget 2006 blev
ligeledes gennemgået.
Lars Bo Henriksen fortalte at revisorerne havde lavet en bemærkning om at
overskuddet på Kr. 129.000 under fælles indtægter burde udkonteres på de enkelte
afdelinger.
Arne Bech nævnte at regnskabet på det seneste møde i Kultur- og Fritidsudvalget var
blevet godkendt på ganske kort tid og uden bemærkninger.
Dirigenten satte dernæst regnskabet til afstemning og det blev godkendt af
generalforsamlingen.
Indkomne forslag:
Ingen
Valg:
Poul Werner Odér valgt som næstformand for 2 år
Søren Andersen valgt som kasserer i en periode indtil der er fundet en anden kandidat
til posten
Richard Andersen valgt som breddeformand for 1 år
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.
Eventuelt:
René Klok (1. lilleput) spurgte til planerne for en kunststofgræsbane. Martin KroghJensen refererede til de udtalelser politikerne var kommet med under valgkampen op til
kommunalvalget og sagde et der nu mangler at blive sat årstal på hvornår det bliver og
hvor den skal ligge. Arne Bech kommenterede at han er positiv over for HIF’s
gennemarbejdede projekt med at lægge den på Dansborgskolens bane.
Lars Bo Henriksen overrakte Poul Werner Odér en gave for 25 års tro tjeneste i HIF’s
bestyrelse.
Thorvald Jensen roste bestyrelsen for en behagelig generalforsamling og for et godt
stykke arbejde.
Richard Andersen omtalte DBU’s ’røde tråd’ om fremtidens ungdomsfodbold og
udtrykte håb om i den næste periode at få etableret en endnu bedre forståelse eliten og
bredde imellem.
Dirigenten takkede for god ro og orden og gav dernæst ordet til formanden som
overrakte vin til Poul Werner Odér og Søren Andersen. Desuden takkede han
dirigenten for en fremragende ledelse af generalforsamligen.
Helge anførte derefter på vanlig vis HIF råbet.

Med venlig hilsen
Poul Reinholdt Nielsen

