Referat af Hvidovre IF, fodboldafdelingens ordinære generalforsamling 29. januar 2018
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1. Valg af dirigent og formalia
Jim Stjerne Hansen (JSH) foreslås af bestyrelsen som dirigent og vælges.
Jonas Neivelt (JN) vælges som referent.
Dirigenten fastslår, at indkaldelsen er rettidigt udsendt, og at forsamlingen er beslutningsdygtig.
2. Bestyrelsens beretning
Formand Lars Juul Knudsen (LJK) afholder bestyrelsens beretning.
Lars Cramer-Larsen (LCL) beretter om foreningens likviditetssituation og udviklingen af denne gennem
2017.
Jacob Kornerup (JK) fremlægger detaljeret for foreningens sportslige resultater i 2017.
Henning Hebo (HH): Spørger om budgettet for 2018 vil blive fremlagt.
LCL: Det vil blive fremlagt under budgetpunktet.
Erik Petersen (EP): Pigeområdet er det segment med allerstørst vækstpotentiale i ungdomsfodbold. Vil
man fokusere på det i højere grad i fremtiden?
JK: Ja. Vi vil intensivere arbejdet løbende i 2018 og de kommende år, men vi skal også afmåle indsatsen i
forhold til vores ressourcer. Arbejdet med at skabe en stor og stabil pigeafdeling starter i de mindste
årgange, og derfor kan denne strategi ikke slå igennem med det samme.
LCL: Meget af året er brugt på at gøre status over klubbens situation. Pigeafdelingen har fået ny
afdelingsleder. Sammen med denne afdelingsleder - Lotte Christiansen (LC) - har bestyrelsen påbegyndt
arbejdet med at udvikle en pigestrategi, som snart vil foreligge.
Allan Hebo (AH): Det er fint at få flere medlemmer, men hvor skal vi gøre af dem med den manglende
facilitetsplads in mente?

LJK: Hvidovre Kommune har en stor mangel på fysiske idrætsfaciliteter, særligt set i lyset af, at rigtig mange
af kommunens borgere er aktive idrætsudøvere. Der er fra kommunal side påbegyndt en opgradering af
omklædningsfaciliteterne på Avedøre Stadion. Når det bliver færdigt, vil der være rigere mulighed for at
tage det anlæg i brug.
LCL: Kommunens Idrætsråd har været i heftig dialog med Kultur- og Fritidsforvaltningen om Hvidovre
Kommunes idrætspolitik, og hvordan denne vedtagne politik kan gennemføres. Her er faciliteter et af de
vigtigste punkter. Der er også en dialog i gang med klubber fra andre kommuner om, hvordan man på mere
effektiv vis kan udnytte faciliteterne. Fra politisk hold virker det ikke til, at der er opbakning til at bygge
flere idrætsanlæg.
AH: Hvad med grusbanen, som nu kun benyttes af Frihedens årlige markedsplads? Skal vi ikke benytte den?
JK: Banen kan frit benyttes, men vores medlemmer ønsker ikke i synderligt høj grad at spille på den.
LJK: Det er et klart ønske fra vores side at kunne belægge den med kunstgræs.
LCL: Atletikklubben bruger også grusbanen til kastebane. Der kigges også på at skabe hybridbaner – et miks
af græs og kunstgræs. Måske kan vi få den belagt med det. Det vil også være i atletikklubbens interesse. En
ny plan for at omdanne grusbanen til kunstgræs med yderligere faciliteter vil koste kommunen i omegnen
af 10 millioner kroner.
Richard Andersen (RA): Det er problematisk for den nye U13-årgang, når den ved oprettelsen splittes
mellem bredde- og eliteholdet. Der er tit ikke nok spillere til breddeholdet. Derfor skal vi have flere spillere
på U12 og U13, så vi fremover også kan stille et U13-breddehold.
Lars Bo Henriksen (LBH): Kan man ikke få drænet grusbanen bedre? Den er endog meget våd.
LCL: Vi prøver på det.
Bestyrelsens beretning godkendes af forsamlingen.
3. Regnskab:
LJK fremlægger foreningens regnskab for 2017.
JK: Vi har i år forsøgt at gøre årets regnskab mere transparent i forhold til tidligere år.
Regnskabet godkendes.
JK fremlægger budgettet for 2018.
LCL: Det forelagte budget er på indtægtssiden ret konservativt. Fremover vil dette mere detaljerede budget
blive brugt til budgetopfølgning.
LJK: Bestyrelsen har over for kommunen arbejdet for at skabe forståelse for, at vi i årevis har lidt under
tilbagegang i de offentlige tilskud.
HH: Gør opmærksom på, at bestyrelsen har fremlagt et likviditetsbudget og ikke et driftsbudget. Hvad vil
bestyrelsen gøre for at sikre den øgede indtægt i kontingenterne, som er budgetteret for 2018?

JK: Holdsport og andre digitale løsninger vil skabe et langt mere sikkert kontingentprovenu. Desuden vil det
i sidste år forhøjede kontingent for eliteafdelingen slå helt igennem i 2018, hvorfor kontingenterne må
ventes at stige her.
HH: Anbefaler bestyrelsen at lave et decideret driftsbudget, som det vil være meget nemmere løbende at
følge op på.
JK: Det er taget til efterretning. Det fremlagte budget er et forsøg på at skabe et mere nuanceret billede.
AH: Der er sat mange penge af til træneruddannelse for at sikre, at trænerne ikke forlader klubben med det
samme?
LJK: Det gør vi. Der er en bod på 15.000 kr. for at forlade klubben under kontraktperioden. Visse trænere
strider imod at betale denne bod. Vi har forpligtelser i at finansiere trænerkurser. Vi fokuserer i høj grad for
at få noget ud af de trænerkurser, vi betaler for.
Kenneth Valentin Pedersen (KVP): Vores godtgørelsesbudget for eliten er ikke så højt. Derfor kan
finansieringen af et kursus være en del af det, vi kan tilbyde. Vi kan ikke tvinge folk til at blive efter
kontraktperioden, hvis de ikke har lyst.
Christian Grønbæk (CG): Vi er også begyndt at lave længere kontrakter med trænerne på eliteafdelingen,
så vi holder længere på trænere med fine DBU-uddannelser.
LCL: Der er på det kommunale budget 1 million kr. til eliteudvikling på idrætsområdet. Det beløb er der
elleve foreninger, der slås om. Kommunernes Landsforening har indkaldt DBU til møde for at få skabt en
forståelse for, hvordan de mindre klubbers elitearbejde er meget udfordret på grund af de stigende
omkostninger for elitearbejdet, der pålægges fra DBU.
Poul Werner Odér (PWO): Vil bestyrelsen gøre noget for, at man løbende kan få indsigt i
budgetopfølgningen?
LJK: Den sportslig ansvarlige vil fremover kunne udfylde det foreliggende budget med de løbende indtægter
og udgifter. Eliteafdelingen betaler kontingent hvert kvartal, hvilket vil give et bedre cash flow. Bestyrelsen
vil slå fast, at man ikke fremover vil tilbagebetale kontingent ved udmeldelser.
RA: Ros til bestyrelsen for godt at have gennemgået posterne for 2017. RA understreger, at vi også skal
understrege det positive i træneruddannelsen for breddesiden i stedet for at fokusere på et par enkelte
dårlige sager.
LCL: Bestyrelsen har som nævnt i beretningen skabt et HR- og uddannelsesudvalg, som vil skabe et bedre
overblik over de forskellige afdelingers uddannelsesbehov.
PWO: Vil bestyrelsen fremlægge et kontingentregulativ?
JK: Kontingentregulativet findes på hjemmesiden.
LCL: Kontingentregulativet skulle have været forelagt generalforsamlingen, men det er det ikke. Bestyrelsen
beklager.

JSH: Forsamlingen henstiller til bestyrelsen at der udarbejdes et driftsbudget. Det tager bestyrelsen til
efterretning sammen med de øvrige kommentarer.
4. Indkomne forslag
LJK: Der er ikke indkommet nogen skriftlige forslag. Bestyrelsen har ingen forslag til vedtægtsændringer.
Bestyrelsen vil dog vejre stemningen i forsamlingen i forhold til et par andre tiltag.
Bestyrelsen beder forsamlingen om accept til at undersøge nye muligheder for administrationspersonalets
sammensætning set i lyset af, at JN ved udgangen af februar måned fratræder sin stilling som administrativ
medarbejder.
Forsamlingen accepterer, at bestyrelsen ser på mulighederne for at ændre sammensætningen af det
administrative personale.
Bestyrelsen beder forsamlingen om accept til at overveje datoen for afholdelse af generalforsamlingen. Der
er ikke et decideret forslag endnu, men vi vil gerne have forsamlingens accept af at undersøge muligheden.
En ændring af datoen for den ordinære generalforsamling kan vedtages ved en ekstraordinær
generalforsamling eller ved en kommende ordinær generalforsamling.
Dette forslag skyldes den uforholdsmæssigt store opgave i regnskabsopfølgning og regnskabsaflæggelse i
januar. Lægges generalforsamlingen senere, vil der være bedre tid til at forberede dette. Forsamlingen
accepterer, at bestyrelsen ser på mulighederne.
Bestyrelsesarbejdet er meget krævende. Kan forsamlingen derfor acceptere, at bestyrelsen honoreres
gennem en årlig middag eller et lignende socialt arrangement? Det kan forsamlingen godt.
5. Valg jf. lovene
Der skal vælges en næstformand, en kasserer og to menige bestyrelsesmedlemmer.
a. LCL, som har været fungerende næstformand, stiller op som næstformand. LCL vælges ved
akklamation.
b. LJK: Bestyrelsen er i dialog med et medlem (Johannes Møller) om at indtræde i bestyrelsen som
kasserer. Dette er dog ikke afklaret endnu. Såfremt han ønsker at indtræde i bestyrelsen, kan
forsamlingen så godkende dette valg? Johannes Møller forhåndsgodkendes af forsamlingen.
JK: Bestyrelsen kan godt bruge flere hænder. Arbejdet er hårdt.
LCL: Beder forsamlingen om at spørge i deres omgangskreds i organisationen om der er nogen, der
kunne have lyst til at indgå i bestyrelsesarbejdet.
Jack Nilaus (JN): Giver en anbefaling af Johannes Møller som kasserer og en ros til bestyrelsen for det
udførte arbejde i en svær periode.

c. Kenneth Valentin Pedersen genopstiller til bestyrelsen.
Jonas Rytcher Andersen genopstiller ikke til bestyrelsen.
Erik Petersen opstiller til bestyrelsen.
KVP og EP vælges ved akklamation.
d. Michael Weiss og Simon Stjerne Hansen genopstiller som kritiske revisorer og genvælges.
e. Da LCL bliver næstformand, står sekretærposten i bestyrelsen ledig. Bestyrelsen har ingen kandidat
og det konstateres, at der ikke er nogen i forsamlingen, der ønsker at opstille.
LCL: Beder forsamlingen om at finde en kandidat i deres omgangskreds i foreningen. Findes der ikke en
god kandidat, kan bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling for at finde en sekretær.
LJK: Foreningens vedtægter giver bestyrelsen mulighed for at supplere sig selv ved en senere lejlighed.
Kan forsamlingen godkende dette, såfremt den finder en egnet kandidat til sekretærposten? Det kan
forsamlingen.
f.

I HIF’s hovedbestyrelse er vi repræsenteret med otte personer, og der er to ledige pladser. Er der
nogen, der ønsker at stille op?
Lars Bo Henriksen vælges ved akklamation.
Selina Wolfram vælges ved akklamation.

g. Valg af medlem til hovedbestyrelsen i HIF. Thomas Mogensen Wolfram (TMW) vælges ved
akklamation.
6. Eventuelt
AH: De Gamle Kæmper vil også fremover kunne yde støtte til diverse aktiviteter for HIF’s forskellige hold.
Men De Gamle Kæmper vil også gerne have flere medlemmer. AH opfordrer derfor foreningens
medlemmer til at melde sig ind i De Gamle Kæmper.
Martin Ladegaard (ML): Tilbyder sin støtte ift. det grafiske aspekt af en hvervningskampagne for De Gamle
Kæmper.
AH: De Gamle Kæmper har ydet 72.000 kr. i støtte til HIF i løbet af 2017. Dette beløb kunne blive støre, hvis
der nu kom flere medlemmer fra HIF.
HH: Giver gode råd til bestyrelsen omkring den fremtidige bemanding på kontoret.
LJK får ordet for en række afsluttende bemærkninger.
Takker JN for arbejdet på kontoret. Takker TMW for bestyrelsesarbejdet.
Minder om at et medlemskab af De Gamle Kæmper giver gratis adgang til førsteholdets hjemmekampe.
Codan har tilbudt en form for sponsorat til klubben, som stiger i værdi med medlemmernes deltagelse i
møder med Codan. Der vil komme flere informationer desangående.
Tak til De Gamle Kæmper for støtten. Tak til Boje Sandgaard for det økonomiske lån.

Der udråbes et trefoldigt leve for Hvidovre IF.
Dirigenten takkes.
Dirigenten takker forsamlingen for aktiv deltagelse og god ro og orden og bestyrelsen for den store
arbejdsindsats i det forgangne år.
Mødet hæves.

