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Online ordinær generalforsamling i Hvidovre Idrætsforening fodboldafdelingen 

Mandag den 25. januar 2021, kl. 19.00 via Microsoft Teams 

Referat 

1. Velkommen  

- Næstformand Luise Warming (LW) startede med at byde velkommen til generalforsamlingen. 

- Herefter forklarede LW hvorfor det var valgt at afholde generalforsamlingen virtuelt frem for at 

rykke det, da det grundet Corona ikke var en mulighed for fysisk fremmøde. Den primære årsag 

var, at bestyrelsen manglede et antal medlemmer, herunder formanden, som har været bortrejst 

siden november. Endvidere manglede en kasserer, sekretær + et ordinært medlem. 

- Stemmereglerne blev præciseret - hvis der skal stemmes undervejs, vil dette blive gjort via Teams, 

hvor man kan bruge ”række hånden op via funktionen i bunden af skærmen”. 

- Der blev afholdt 1 minuts stilhed for de HIF’ere, vi mistede i 2020 (bl.a. Aage Rasmussen, Per 

Arrild og Poul Hyldgaard). 

 

2. Valg af dirigent 

- Bestyrelsen pegede på Arne Bech (AB) som dirigent og han blev valgt uden modkandidat. 

- AB gennemgik om indvarslingen af generalforsamlingen konstaterede at generalforsamlingen var 

varslet og indkaldt jf. lovene. 

- AB beskrev uddybende endvidere betragtningerne omkring afholdelse af generalforsamlingen 

virtuelt og udtrykte tilfredshed med løsningen. Han spurgte endvidere de fremmødte om der var 

indvendinger. Det var der ikke. 

 

3. Formandens beretning 

- I formandens fravær, var det LW der fremlagde uddrag af formandens beretning. Beretningen i 

dens fulde længde er bilagt dette referat ligesom den er offentlig tilgængelig på foreningens 

hjemmeside her. 
- I overskrifter blev flg. nævnt: 

o Klubben har haft lidt over 1.400 medlemmer i 2020. 

o 2020 været stærkt præget af Corona, hvor alle savner at komme ud og spille på banerne. I 

bestyrelsen har der været afholdt ekstra møder for løbende at tilpasse sig corona-situationen. 

Bestyrelsen vil gerne sige tak til alle trænere, ledere, frivillige, forældre samt spillere, for deres 

forståelse og tålmodighed. I har været gode til at finde på kreative løsninger, så en stor tak til 

jer alle. Vi ved det er svært og vi ved vi nogle gange har taget nogle svære beslutninger 

omkring nedlukning, men dette er gjort for at passe på alle vores medlemmer og frivillige i 

klubben.  

o Bestyrelsen har brugt noget tid på at dyrke samarbejde med både Hvidovre Fodbold A/S 

(HFAS), De Gamle Kæmper (DGK), Dansk Boldspil-Union (DBU) og Hvidovre kommune.  

o Derudover er vi glade for støtten til HIF-event, hvor der sælges uhlsport tøj. Det er rigtig dejligt 

at se hvor mange der har støttet denne lille butik, som er med til at få HIF til at køre økonomisk 

rundt.  
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o Status fra de 3 afdelingsledere blev ikke læst op, men der blev henvist til den skriftlige 

beretning. 

 

- AB takkede for beretningen fra Lars Knudsen (fraværende) og den skriftlige beretning samt 

fremlæggelsen fra LW.  

 

Spørgsmål til beretningen: 

- En enkelt spurgte, om den skriftlige beretning ikke var udsendt lidt sent. 

AB og bestyrelsen svarede, at det ikke et krav, at beretningen blev udsendt forud for 

Generalforsamlingen.  Hidtil har det været kutyme at fremlægge den mundtligt på selve dagen. I 

år havde bestyrelsen dog valgt at lave en skriftlig beretning dels fordi formanden ikke selv kunne 

være til stede og dels som 'service' for alle dem, der ikke kunne være til stede på 

Generalforsamlingen. 

Godkendelse af årsberetningen 

- Herefter blev årsberetningen godkendt af en enstemmig Generalforsamling. 

 

4. Regnskab 

- Jacob Kornerup (JK), præsenterede årsregnskabet.  

- Regnskabet som er udgivet forud for Generalforsamlingen, var et udkast, men der er ikke den stor 

forskel på det færdige regnskab. Det endelige regnskab, som fremlægges, er blevet underskrevet 

af revisorer og alle bestyrelsesmedlemmer og nu også tilgængeligt på hjemmesiden. 

- Samlet set på indtægtssiden, der har været status quo i forhold til kontingenter.  

- Andre indtægter består af tilskud fra DGK, Hvidovre kommune og DBU. Herudover indtægter fra 

fodboldskoler, der blev afholdt inden Corona. Derudover er der egenbetaling til diverse 

træningslejre.  

- Tøjsalg, som er opgjort som brutto fortjeneste.  

- Omkostninger er øget en smule. Dette skyldes bl.a. træningslejren for talentakademiet, der var 

dyrere end sidste år. Til gengæld har der ligeledes været en større egenbetaling, så det er gået lige 

op. 

- Samlet har der været et driftsoverskud på 312.508,66, der samlet set rigtig positivt, da der nu er 

bedre balance mellem indtægt og udgift. 

- Egenkapitalen er 164.771,24, altså en positiv egenkapital for første gang i mange år. 

- Samlet et positivt regnskab med plus på både driftsregnskab og egenkapital. Således har klubben 

nået den økonomiske strategi der blev sat for ca. 4-5 år siden. 

 

Spørgsmål til regnskabet: 

- Der blev stillet spørgsmål til hvorledes tilskuddet fra kommunen er fordelt til bredden og eliten? 

JK henviste til Note 1 i årsregnskabet, hvor der er en oversigt over de forskellige puljer der er 

kommet fra kommunen og DBU. Aktivitetstilskuddet følger individet og er uafhængigt af talent og 

bredde. Elite 2650 gives alene til talentakademiet. Herudover er tilskud fra DBU også dedikeret 

talentakademiet. 
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- Der blev spurgt til hvad nedgangen i kontingent på herre senior skyldtes. 

JK svarede, at det dels skyldes at vi har mistet et par hold på bredden (gammelmands) og at vi på 

senior lige nu kun har 3. senior. Derudover er herre motion og fitness hold blevet lavet om til 

holdkontingent frem for individuelt kontingent, da de bl.a. ikke spiller kampe.  

- Der blev til hvorledes det er gået lånet på 400.000 klubben fik hos kommunen for nogle år tilbage? 

JK svarede, at det kan ses på balancen i regnskabet. Lånet er rentefrit og der er indgået en 

afdragsordning på 40.000 om året. Der er nu en restgæld på 280.000. Det kunne overvejes at betale 

mere af, men da det er rentefrit, er det vurderet at det er bedre at have lidt fleksibilitet i økonomien.  

 

- Der blev spurgt til tilskuddet til kurser og om dette var mindre end det plejer. 

JK svarede, at der er et maksimum på hvad man kan få refunderet pr. kursus. Dvs. at man 

forholdsmæssigt får mindre tilbage på større/dyre kurser. F.eks. får man samme beløb refunderet på 

et A-træner kursus som på et B-trænerkursus. Samlet er der ikke ændret meget i satserne. 

 

- JK sluttede af med at tilføje, at det var rigtig positivt at vi nu igen havde en positiv egenkapital. 

 

- AB takkede for det positive resultat og fremlæggelse af regnskabet og spurgte til om der var yderligere 

spørgsmål eller indvendinger vedrørende regnskabet. der var ikke yderligere. 

 

Godkendelse af årsberetningen 

- Herefter blev regnskabet godkendt af en enstemmig Generalforsamling. 

 

5. Indkomne forslag 

- Der var ingen. 

 

6. Valg i henhold til lovene  

 

Valg til bestyrelse 

- LW gennemgik de frie poster samt poster hvor nuværende medlemmer ikke ønskede at 

genopstille. Desuden gennemgik LW de opstillede kandidater og fortæller. 

- LW gjorde opmærksom på, at det stod enhver frit for at opstille. 

- LW gjorde opmærksom på, at Oliver Helt (OH) ikke havde været medlem i 3 mdr. forud for 

generalforsamlingen, men dels har foreningen været uden kasserer i mere end 3 år og dels har OH 

uddannelse og erfaring med økonomi og regnskab. Derfor mente bestyrelsen, at OH er en god 

kandidat til posten som kasserer.  
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* Jf. foreningens love: For at være valgbar på generalforsamlingen skal man have været medlem mindst 3 måneder forud for  generalforsamlingen, og ikke være 

i restance, medmindre 3/4 af de afgivne stemmer kan godkende valget.   
 

- Der blev spurgt om de opstillede kunne introducere sig selv og hvorfor de stiller op til bestyrelsen. 

Alle opstillede gav en introduktion og motivation for at stille op til bestyrelsen. 

 

Valg 

- AB spurgte igen om der var andre, der ønske at stille op til bestyrelsen og der blev givet en kort 

tænkepause. Ikke yderligere meldte sig. 

- AB anbefalede at der stemt om den samlede bestyrelse, da der ikke har været andre opstillede og 

dermed ingen 'kampvalg'. Dette var der enighed om. 

- AB spurgte om det var indsigelser til de opstillede kandidater og om generalforsamlingen kunne 

godkende den samlede bestyrelse. der var ingen indsigelser. 

 

- Ingen indsigelser, AB godkender valget af de nye til bestyrelsen. Tillykke til alle de valgte.  

 

- Herefter blev den samlede bestyrelse godkendt. 

 

Valg af revisorer 

- JS Revision blev valgt som revisionsselskab uden modkandidater. 

- Michael Weiss og Simon Stjerne Hansen blev valgt som kritiske revisorer uden modkandidater. 

- Ingen stillede op som revisorer suppleant. Bestyrelsen blev pålagt at finde en sådan.  

 

Valg til repræsentantskabet (otte personer)  

- AB spurgte Poul Werner Oder (PWO) om han ville fortælle om repræsentantskabet. 

PWO fortalte kort og nævnte at HIF i 2025 har 100 års jubilæum.  
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Funktion  Navn  På valg  Kandidat 

Formand  Lars Knudsen  X (Genopstiller ikke)  Jacob Kornerup 

Næstformand  Luise Warming  -  - 

Kasserer   Ledig  Oliver Helt* 

Sekretær  Sofie Trojaborg  X (Genopstiller ikke)  Erik Petersen  

Bestyrelsesmedlem  Thomas Bundgaard  -  - 

Bestyrelsesmedlem  Eugen Sølberg  -  - 

Bestyrelsesmedlem  Erik Petersen  X (Genopstiller til sekretær)  Martin Yde Poulsen 

Bestyrelsesmedlem  Kim Kupijbida  X (Genopstiller ikke)  Kenneth Schougaard  

Suppleant (1 år)  Martin Yde Poulsen  X (Genopstiller til 
bestyrelsesmedlem)  

Arne Olsen 

Suppleant (1 år)  Christoffer Nielsen  X (Genopstiller)  Christoffer Nielsen 

Suppleant (1 år)    Jesper Pabst 
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- AB spurgte om nogle af de tilstedeværende ville stille op til repræsentantskabet. Det var det 

ingen, der ønskede. 

Det blev anbefalet, at de otte medlemmer til repræsentantskabet blev udvalgt blandt 

bestyrelsesmedlemmerne. Der var enighed herom. 

 

- Herefter blev den samlede bestyrelse godkendt. 

 

Valg af medlemmer til hovedbestyrelsen  

- Formand Jacob Kornerup (JK) og næstformand Luise Warming (LW), blev indstillet til 

hovedbestyrelsen. Begge blev godkendt af en enstemmig Generalforsamling. 

 

7. Eventuelt  

- LW takkede alle dem, der stillede op til bestyrelsen. 

- JK takkede den afgående formand Lars Knudsen (LK) for det store arbejde. 

- JK takkede afdelingslederne og de mange trænere, ledere, frillige og forældre for det store 

engagement og arbejde. 

 

 

Generalforsamlingen sluttede traditionen tro med at råbe et trefoldigt hurra for HIF. 

Referent: Sofie Suphawadee Trojaborg 

Godkendt af bestyrelse og dirigent 
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Bilag: 

- Årsregnskab 

- Årsberetning 
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