
 
 

21. december 2021 

 

Varsel om generalforsamling i Hvidovre IF 

  

Mandag d. 31. januar 2021, kl. 19.00  

 

planlægges den ordinære generalforsamling afholdt 

 

Datoen er med forbehold for, at vi kan afholde generalforsamlingen 
forsvarligt i h.t. Corona-restriktionerne. 

 

 
Endelig indkaldelse med evt. indkomne forslag udsendes senest 14 dage før general-
forsamlingen jf. foreningens love, hvilket vil sige senest 17. januar 2022. 

 

Ifølge foreningens love §7 skal evt. forslag være bestyrelsen i hænde senest 1. januar 
2021. Fristen forlænges i år til 3. januar 2022. Forslag bedes fremsendt til korne-

rup@hif.dk.  

 
Den foreløbige dagsorden jf. foreningens love: 

 

1. Valg af dirigent  

2. Formandens beretning  
3. Regnskab 

4. Indkomne forslag 

5. Valg i henhold til lovene 
 

a. Valg til HIF bestyrelse: 
Formand (Ulige år): Jacob Kornerup  
Næstformand (lige år): Luise Warming  Genopstiller 

Kasserer (lige år): Oliver Hælt  Genopstiller ikke 
Sekretær: Erik Petersen  

Menigt bestyrelsesmedlem (lige år): Eugen Sølberg  Genopstiller 
Menigt bestyrelsesmedlem (lige år): Thomas Bundgaard  Genopstiller ikke 

Menigt bestyrelsesmedlem (ulige år): Martin Yde Poulsen  
Menigt bestyrelsesmedlem (ulige år): Kenneth Schougaard   

Suppleant (hvert år): Arne Olsen Genopstiller ikke 
Suppleant (hvert år): Jesper Pabst  

Suppleant (hvert år): Christoffer Nielsen  
Suppleant (hvert år): Martin Munk  

   
Kritiske revisor 1 (hvert år): Michael Weiss  Genopstiller 

Kritiske revisor 1 (hvert år): Simon Stjerne Hansen Genopstiller 
Revisorsuppleant (hvert år) -  
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b. Valg til repræsentantskabet (otte personer) 
 

c. Valg af medlem til hovedbestyrelsen 
 
6. Eventuelt 

 
 
 
Vi gør allerede nu opmærksom på, at bestyrelsen påregner at komme med forslag til visse 
vedtægtsændringer for at gøre vedtægterne mere tidssvarende. Dette kommer bl.a. til at ved-
røre muligheden for en virtuel generalforsamling (som tidligere har været nødvendig pga. Co-
rona), tidspunktet for afholdelse af generalforsamling, der ønskes rykket til februar henset til 
at få bedre tid til at få lavet og autoriseret årsregnskabet m.v. 
 
Ved disse ændringer gælder § 11. Lovændringer: Ændringer eller tilføjelser til nuværende love 
kan kun ske på en ordinær generalforsamling, når mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for 
ændringerne. 
 

 
 
På bestyrelsens vegne 
 
 
Jacob Kornerup 
Formand 
 
 
 
 
 
 
NB: Adgang til og stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer over 15 år, der har 
været medlem mindst 3 måneder forud for generalforsamlingen, og som ikke er i restance. Li-
geledes har en forældre eller værge for et medlem under 15 år, der har været medlem mindst 
3 måneder forud for generalforsamlingen og ikke er i restance, adgang til og stemmeret på ge-
neralforsamlingen. 
 
Foreningens love: https://bredde.hif.dk/om-hvidovre-if/foreningens-love/  

 
Regnskab 2021 vil blive tilgængeligt i f.m. den endelige indkaldelse på hjemmesiden 
https://bredde.hif.dk/om-hvidovre-if/generalforsamlinger-i-hif/generalforsamling-2022/ 
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