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Referat af ordinær generalforsamling 2022 Side 1 

Ordinær generalforsamling i Hvidovre Idrætsforening fodboldafdelingen 

Mandag den 31. januar 2022, kl. 19.00 

Referat 
 

31.01.2022 

 

Velkomst af Formand Jacob Kornerup 

Generalforsamling begyndte med at holde 1 minuts stilhed for at mindes Niels Nielsen og Michael 

Christensen samt Martin Krogh-Jensen. 

Kenneth Bak som er ny formand for Kultur- og Fritidsudvalget blev godkendt til at deltage i HIFs ge-

neralforsamling. 

1. Valg af dirigent. Valgt blev Arne Bech.  

2. Formandens årsberetning er udfærdiger skriftligt og udsendt forud for generalforsamlingen. 

På selve generalforsamlingen blev hovedtrækkene præsenteret af formand Jacob Kornerup og 

næstformanden Louise Warming. Årsberetning fremgår af HIF hjemmeside.  

Der blev stillet spørgsmål til aftalen med Uhlsport, som man ønsker at forbedre og som besty-

relsen arbejder på. 

 

Beretningen blev godkendt. 

 

3. Regnskab fremgår af HIF hjemmeside. Formanden gennemgik de vigtigste punkter i regnska-

bet.  

Generalforsamlingen ønsker en klar opdeling af regnskabet pr. afdeling, så det bliver mere 

gennemskueligt. Det vil bestyrelsen arbejde på efterfølgende. 

 

Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Indkomne forslag  

a. Opdatering af foreningens vedtægter/ændringer fremgår af HIF’s hjemmeside bilag 1 

(se også bilag 1).  

Følgende blev vedtaget og godkendt: 

(i) § 1. Hvidovre Idrætsforening, fodboldafdelingen forkortet HIF. 

(ii) § 3. Udmeldelse af HIF skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel til enten 1. 

juli eller 1. januar. 

(iii) § 5. Ordensregler m.m. Gyldigt medlemskab, der på forlangende skal forevises, 

giver adgang til baneanlægget. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde generelt ophæve 

medlemmernes ret til fri adgang til baneanlægget. Ethvert medlem er pligtig til at 

rette sig efter de af anlæggets ledelse og bestyrelsen fastsatte bestemmelser, 

herunder klubbens ’Code of Conduct’, med hensyn til ordenens opretholdelse så-

vel i lokalerne som på baneanlægget. 
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(iv) § 6. Eksklusion (udelukkelse af foreningen). Eksklusion kan kun finde sted, når et 

flertal i bestyrelsen - herunder formanden eller næstformanden - stemmer for 

beslutningen. Forinden eksklusion kan finde sted, skal det pågældende medlem 

have adgang til, over for bestyrelsen, at afgive forklaring samt til, inden for en af 

bestyrelsen fastsat frist, at føre eventuelle vidner. Endelig har den ekskluderede, 

såfremt denne er over 18 år, ret til at kræve sagen forelagt førstkommende gene-

ralforsamling, hvortil denne da har adgang. 

(v) § 7. Generalforsamling er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalfor-

samling tilstræbes afholdt med fysisk tilstedeværelse, men kan i særlige tilfælde 

afholdes virtuelt. Særlige tilfælde besluttes af bestyrelsen. Ordinær generalfor-

samling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. Indkaldelse skal ske 

ved annoncering på klubbens hjemmeside samt ved udsendelse af nyhedsmail til 

de registrerede medlemmer mindst 2 uger før afholdelse af generalforsamlingen. 

Det skal endvidere tilstræbes at der udsendes varsel senest 6 uger før generalfor-

samlingen. Indkaldelsen skal indeholde specificeret dagsorden. Dagsorden skal 

indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Ind-

komne forslag 5. Valg i henhold til lovene 6. Eventuelt Forslag fra medlemmerne 

indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 4 uger før generalforsamlingen. Forslag 

til behandling på generalforsamlingen offentliggøres sammen med indkaldelsen 

til denne. Regnskabet skal senest på ugedagen inden generalforsamlingen være 

tilgængeligt for medlemmerne. 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. Ligeledes har en forælder 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 gene-

ralforsamlingen. Generalforsamlingen kan tillade adgang til generalforsamlingen 

uden stemmeret. For at være valgbar på generalforsamlingen skal man have væ-

ret medlem mindst 3 måneder forud for generalforsamlingen, og ikke være i re-

stance, medmindre 3/4 af de afgivne stemmer kan godkende valget. Man skal 

endvidere være fyldt 18 år for at kunne være valgbar. Alle afstemninger foregår 

ved håndsoprækning, medmindre blot et medlem fremsætter begæring om 

skriftlig afstemning. Alle valg, herunder valg til bestyrelsen, i henhold til forenin-

gens love afgøres ved simpelt stemmeflertal. Stemmeret kan i øvrigt kun udøves 

ved personlig tilstedeværelse. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, 

når bestyrelsen finder anledning dertil, og skal indkaldes, såfremt mindst 40 

stemmeberettigede medlemmer overfor bestyrelsen fremsætter skriftlig begæ-

ring herom, indeholdende specificeret dagsorden. En sådan ekstraordinær gene-

ralforsamling skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. Indkal-

delse til ekstraordinær generalforsamling skal ske efter samme regler, som er 

gældende for ordinære generalforsamlinger. Lovligt indkaldte generalforsamlin-

ger er beslutningsdygtige uanset de fremmødtes antal. Referatet af generalfor-

samlingen skal være tilgængeligt for medlemmerne senest 14 dage efter general-

forsamlingens afholdelse. Referatet forelægges dirigenten til dennes godken-

delse. 

(vi) § 8. Bestyrelse m.m. Foreningens bestyrelse består af i alt otte (8) medlemmer og 

op til tre (3) suppleanter: a. formand b. næstformand c. kasserer d. samt fem (5) 
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menige bestyrelsesmedlemmer e. samt op til tre (3) suppleanter Bestyrelsen væl-

ges på generalforsamlingen. Alle i bestyrelsen a. – d. vælges for 2 år ad gangen; - 

formand og tre (3) menige medlemmer i ulige år og - næstformand, kasserer og 

to (2) menige medlemmer i lige år. Alle suppleanter e. vælges for 1 år ad gangen. 

Formand, næstformand og kasserer vælges direkte. Den øvrige bestyrelse konsti-

tueres på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen jf. forret-

ningsordenen, hvor alle menige bestyrelsesmedlemmer tildeles særskilt porte-

følje. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. For at sikre tilstræk-

kelig koordinering mellem bestyrelsen og foreningens afdelinger holdes der regel-

mæssige møder mellem repræsentanter fra bestyrelsen og afdelingen. Afdelings-

lederne kan deltage i bestyrelsesmøder efter behov, uden stemmeret. I tilknyt-

ning til bestyrelsen etableres et antal arbejdsudvalg, med reference ind i bestyrel-

sen. Udvalgenes opgaver og ansvarsområder beskrives i forretningsordenen. Ud-

valgsformændene kan deltage i bestyrelsesmøder efter behov, uden stemmeret. I 

henhold til § 2 skal der, i tilfælde af betalt fodbold, oprettes et selvstændigt sel-

skab herfor. I så fald udpeger bestyrelsen blandt sin midte en observatør til sel-

skabets bestyrelsesmøder, såfremt det, ifølge gældende regler, er muligt. Samar-

bejdet mellem foreningen og selskabet sker i henhold til en samarbejdsaftale, der 

dels sikrer foreningen en rimelig godtgørelse for overførte rettigheder, dels sik-

rer, at foreningen kan opsige aftalen til en i samarbejdsaftalen anført dato. 

(vii) § 9. Økonomi Bestyrelsen indkræver alle med foreningen og dens drift forbundne 

indtægter og er berettiget til at afholde alle forefaldende udgifter til hvis bestri-

delse, der om fornødent kan optages lån. Foreningen tegnes af formanden og 

næstformanden i forening eller af en af forannævnte i forening med kassereren. I 

tilfælde af manglende kasserer udpeges en af de menige medlemmer til at vare-

tage dennes opgaver, indtil en ny kasserer er valgt. Bestyrelsen kan meddele pro-

kura til en eller flere personer. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom 

kræves dog en generalforsamlings samtykke. Kassereren fremlægger på general-

forsamlingen i forbindelse med sin regnskabsaflæggelse et budget for det kom-

mende år. Budgettet skal ikke godkendes men er vejledende. Regnskabsåret er 

kalenderåret. Senest med udgangen af januar forelægger bestyrelsen regnskabet 

vedrørende det forløbne år for de valgte revisorer, der gennemgår regnskabet og 

gør indstilling herom til bestyrelsen så betids, at regnskabet kan fremlægges se-

nest på ugedagen før generalforsamlingen. På hvert års ordinære generalforsam-

ling vælges 2 kritiske revisorer og 1 revisorsuppleant. Der vælges et statsautorise-

ret eller registreret revisionsfirma til at foretage revision af foreningens regnskab. 

De valgte revisorer foretager i øvrigt mindst 2 gange årligt uanmeldt kasseefter-

syn. 

 

5. Valg i henhold til lovene fremgår af HIF’s hjemmeside, se bilag 2. 

a. Valg til bestyrelse  

(i) Næstformand blev Louise Warming for 2 år. 

(ii) Kasserer. Vakant. Bestyrelsen udpeger en fra bestyrelsen. 

(iii) Bestyrelsesmedlem. Valgt blev Eugen Sølberg for 2 år. Liselotte Rasmussen 2 år. 

(iv) Suppleant. Valgt blev Christoffer Nielsen. 
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Den samlede bestyrelse er således: 

 

Formand (ulige år): Jacob Kornerup 

Næstformand (lige år): Luise Warming  

Kasserer (lige år): Vakant – bestyrelsen udpeger 

Menigt bestyrelsesmedlem (ulige år): Erik Petersen 

Menigt bestyrelsesmedlem (lige år): Eugen Sølberg  

Menigt bestyrelsesmedlem (lige år): Liselotte Rasmussen 

Menigt bestyrelsesmedlem (ulige år): Martin Yde Poulsen 

Menigt bestyrelsesmedlem (ulige år): Kenneth Schougaard  

Suppleant (hvert år): Christoffer Nielsen  

Suppleant (hvert år): Vakant 

Suppleant (hvert år): Vakant 

 

 

b. Valg af revisorer. Valgt blev Michael Weiss for 1 år og Simon Stjerne Hansen for 1 år. Re-

visionsselskab er JS Revision. 

c. Revisor Suppleant. Ingen kandidater 

d. Valg til repræsentantskabet (otte personer) Jacob Kornerup, Louise Warming, Erik Pe-

tersen, Eugen Sølberg, Martin Yde Poulsen, Kenneth Schougaard, Liselotte Rasmussen, 

Michael Weiss. 

e. Valg af medlem til hovedbestyrelsen: Jacob Kornerup 

 

6. Eventuelt 

a. HIF 100 år. Der bliver nedsat en gruppe mellem Fodbold og Håndbold. 

b. Kenneth Bak vil gøre rigtig meget for idrætten, og tage alle Hvidovres foreninger ind. 

Han går positiv ind i sit nye job som formand for Kultur- og Fritidsudvalget. 

c. Der er planer om en kunststofbane mere i Hvidovre og der arbejdes pt. på Sønderkær-

skolen 

 

7. Afslutning 

Formanden takkede dirigenten for sit virke.  

Dirigenten takkede forsamlingen for aktiv deltagelse og god ro og orden og bestyrelsen for den store 

arbejdsindsats i det forgangne år 

Der udråbtes et trefoldigt leve for Hvidovre IF 
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Generalforsamlingen sluttede kl. 21.15 

 

Generalforsamling 2022 

 

 

 

Referent Erik Petersen    Dato 

 

 

Dirigent Arne Bech     Dato 

 

 

Formand Jacob Kornerup    Dato 

 

 

Næstformand Luise Warming    Dato 
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