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01-02-2011 

Referat af Generalforsamling 31. januar 2011 
 
Dirigent: Arne Bech 
Referent: Lars Cramer-Larsen 
 
Referat af ordinær Generalforsamling i Hvidovre Idrætsforening – Fodboldafdelingen, mandag den 31. 
januar 2011. 
  

1. Valg af dirigent 
Formanden – Erik Petersen bød velkommen. Bestyrelsen havde indstillet Arne Bech som dirigent, 
som blev valgt uden modkandidater. Arne Bech konstaterede at generalforsamlingen jf. foreningens 
love var lovligt indkaldt. Der var fremmødt 33 stemmeberettigede medlemmer samt én observatør. 
 
Dirigenten gav herefter ordet til formanden til aflæggelse af beretninger. 
 

2. Beretninger 
Formandens beretning blev fremlagt af Erik Petersen, suppleret af Breddeformand Michael Weiss, 
Eliteformand Mads B. Søndergaard og endelig strategiarbejdet ved Udvalgsformand Lars Cramer-
Larsen. 
 
Formandens (EP) beretning: 
EP indledte sin beretning med at orientere generalforsamlingen at foreningen i 2010 havde mistet to 
medlemmer – Poul Reinholt Nielsen og Bent Jørgensen, der gennem en lang årrække havde været 
engageret i ledelses og bestyrelsesarbejdet i klubben. Generalforsamlingen afholdt et minuts stilhed 
til ære for Poul og Bents minde. 
 
EP gav i sin ordinære beretning generalforsamlingen en orientering foreningens overordnede virke 
igennem 2010, herunder specifikt bestyrelsens fokusområder for såvel drift som udvikling, og 
formanden kunne konstatere at der i hele organisationen, havde været stor aktivitet, med mange 
berøringsflader og områder. 
 
Endvidere orienterede EP om følgende specifikke områder: 
Status på medlemssituationen i HIF, som generelt har oplevet en medlemstilgang i forhold til 2009. 
Specielt Pge/Dameafdelingen har fået stor medlemstilgang.  
Årets HIF’er, Pige/Dameafdelingsformand Bo Larsen Vangsgaard, er valgt for hans store og 
engagerede indsats i Dame/Pigeafdelingen. 
Generelt om udvalg og projekter i 2010, samt også øvrige aktiviteter igennem året, herunder HIF 
dagen, julefrokosten, fodboldskoler, Pige Raketten. Dertil tillige omkring målene om udvikling af 
trænere og ledere i hele organisationen. 
Arbejdet med at implementere et nyt IT klubsystem, som er en applikation der skal lette 
administrationen af klubbens medlemmer, samt ikke mindst fungere som et værktøj der kan lette den 
enkelte træner/leders arbejde. Dette arbejde varetages af Info-udvalgsformand og Næstformand i 
foreningen, Poul Werner Oder, der også har arbejdet med at synliggøre HIF mere, og en realitet 
heraf, er, at HIF nu er kommet på Facebook. 
Samarbejdet med Hvidovres Gamle Kæmper (DGK), som i 2010 har støttet HIF med mere end DKK 
100.000,-. Der har været udfordringer i samarbejdet med DGK, og det er bestyrelsens ambition at 
disse udfordringer skal løses i dialog og samarbejde med DGK. 
 
EP afsluttede med at konkludere at han som formand har været meget tilfreds med de opnåede 
resultater, og at samarbejdet med HFAS og de øvrige klubber i Hvidovre havde været 
tilfredsstillende. 
 
Breddeformanden (MW) beretning: 
MW indledte sin beretning om breddeafdelingens arbejde i 2010, med at gennemgå strukturen i 
afdelingen og det generelle arbejde og den store indsats der har været gjort af alle, såvel 
medarbejdere og ikke mindst frivillige. 
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Endvidere orienterede MW i sin beretning om følgende specifikke områder: 
Tilbagemelding fra den sportslige koordinator, som igennem 2010 havde konstateret stort 
engagement, fremmøde, masser af bevægelse i træningen og godt gennemførte 
træningsprogrammer. Den sportslige koordinators konklusion for 2010, er, at standarden er 
opløftende og imponerende.  
Kurser 2010 har været gennemført med største antal trænere på kursus hidtil, og dertil har der også 
været inviteret andre klubber i Hvidovre til at deltage. 
Status fra Mikroafdelingen. Ny U5 årgang er startet op. Alle årgange i gruppen træner sammen. 
Afdelingen anvender ”Holdninger og Handlinger” som udgivet af DBU. Forældre/barn hold startet op 
i november 2010 for en årgang. 
Status fra Børneafdelingen. Generelt store årgange, som alle træner sammen. ”Holdninger og 
Handlinger” er også implementeret her. Endelig er det også i denne gruppe at overgangen til elite og 
bredde sker for U12 årgangen. 
Status fra Ungdomsafdelingen. God struktur og engagement. U13 startet op som breddehold, mens 
der på U14 ikke er breddehold. U19 træner sammen med 3.senior. Flere af trænerne har været på 
tale omkring eliten i HIF. Endelig har afdelingen haft 5 kredsvindere i sæsonen 2009-10. 
Status på Dame/Pigeafdelingen. Hele afdelingen dækker fra U7 Piger til Dame senior. Der er pt. 
ventelister på U11 – U15 piger, og der er mere end to hold i flere af årgangene. ”Holdninger og 
Handlinger” er implementeret. For nærværende er et koncept for kvindefodbold under udarbejdelse 
sammen med Klaus Rasmussen. 
Status fra Seniorafdelingen. For nærværende to seniorhold i bredden. Der arbejdes på et koncept for 
hold uden træningstid; f.eks. 11/7 mands hold som kun spiller kampe (DKK 6.000/4.000,- i 
kontingent for hele året, per hold). 
Status fra Gammelmandsafdelingen: Stabil afdeling. For nærværende ikke noget OB hold, men der 
arbejdes på at skabe et OB 7-mandshold i 2011. 
Status på baneplansarbejdet i klubben. Bane 2 og 4 til eliten, og bane 3 og 5 til bredden. 
Status på andre aktiviteter for medlemmerne, herunder; spillerdag, HIF dagen, BonBonland, 
pinsetur, biograftur samt maskotter til hjemmekampene for divisionsholdet og landskamp. 
Status generelt om forbrug og genanskaffelse af materialer. 
Status på indtægter til afdelingen, herunder; holdbudget fra HIF, uddeling af flyers for Danbolig, HIF 
promoters, hjælp til Lidl, salg af skrabelodder, salg af skrabekalendere, tilskud fra DGK, bemandet 
boder. 
Status på salg af HIF artikler; HIF spillet, træningsdragter, windbreaker-sæt, skrabe-julekalender, 
HIF holdbillede og kampsæt til holdene. Rigtigt gode resultater opnået, herunder at tilbuddet om 
windbreaker-sæt har haft stor søgning, således mere end 120 sæt er blevet solgt. 
Status på ny tøj-aftale med Uni-sport, som er meget unik klubbens status og størrelse taget i 
betragtning.  
 
Afslutningsvis orienterede MW om øvrige opgaver der har været løst i 2010, herunder udarbejdelse 
af Code of Conduct, nye trænerkontrakter, oprettelse af træner/lederside på www.hif.dk, HIF 
kalender og uddannelse af dommere. 
 
MW afsluttede sin beretning med at orientere generalforsamlingen om, at han af private årsager 
udtræder af bestyrelsen, men at han forsætter som træner i pigeafdelingen. MW takkede for gode 
oplevelser og godt kammeratskab gennem sin periode som breddeformand. 
 
Eliteformanden (MBS) beretning: 
MBS indledte sin beretning om eliteafdelingens arbejde, med at orientere generalforsamlingen om 
afdelingens overordnede udfordringer i 2010, herunder at der på spillersiden har været stor interesse 
for vores spillere fra andre klubber. Desværre har dette igen i 2010 betydet at flere markante spillere 
er blevet ”scoutet” til andre klubber. Dertil orienterede MBS om at til trods for at U19A i 2009 havde 
klaret sig meget godt, med en god slutplacering i U19-Ligaen og ikke mindst som pokalvinder, var 
U19A blevet indrangeret i 1.division. 
 
Endvidere orienterede MBS i sin beretning om følgende specifikke områder: 
Evaluering af holdene i afdelingen; 
2. Senior, lå ved afslutningen af forrige sæson til oprykning fra Serie 1, men denne oprykning 
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glippede til sidst. Et afledt resultat heraf, havde været at sæsonen blev et kaos, hvor holdet på et 
tidspunkt stod uden træner, og at holdet i en periode nærmest fungerede som ”telefonhold”. Holdet 
fik sidst på sæsonen en ny træner, som ikke har haft gode betingelser at arbejde under, og sæsonen 
endte desværre også med at 2. Senior rykkede ned fra Serie 1. Som en afledt konsekvens af dette 
initierede bestyrelsen ved MBS, Karsten Halse og Lars Cramer-Larsen, tilrettelæggelsen af ”Projekt 
2. Senior – En ny start”. Potentielle spillere blev identificeret og indbudt til et opstartsmøde på 
stadion i november måned. Konklusionen, er at dette initiativ foreløbigt har båret frugt, og således 
har truppen nu 13 faste spillere, der alle har betalt kontingent. Målet er at truppen skal op på ca. 16 
spillere, og at det sportslige mål for første halvår 2011, er at holdet skal rykke op i Serie 1. Der 
søges fortsat samarbejde med såvel HFAS og U19 omkring spillere der kan støtte processen og 
målsætningen. 
Status på U19A. God slutplacering i ligaen. Pokalvinder, en debut på 1.senior (Youssef Toutouh) 
Endelig deltagelse i turnering i Pinsen 2011 for holdet i Holland. 
Status på U17A. Ny træner med A-licens (Kim Toft), fokus på integrering af 1. års spillere. Endelig 
deltagelse i turnering i Pinsen 2011 for holdet i Holland. 
Status på U15A & U14A. Trup matcher øvrige hold på årgangen. Fokus er på at holdet skal spille sig 
i Elite-øst i KBU regi. U14A vil have fokus på omstilling til 11-mands fodbold.  
Status på U13A. Ny træner udefra, Martin Johansen, som er meget erfaren som træner på 
årgangen. Skal matches i foråret mod KBU-hold. 
Status på Specifiktræning. Varetages af Michael Shelley Nielsen, samt målmandstræning ved 
Flemming W. Pedersen & Nick Kongensgaard og angrebstræning ved Thomas Weihrauch (fokus på 
U13 og U14). Denne træningsform/tilbud er unik i forhold til andre klubber. 
Status på DBU licenssystem. HIF fik tildelt A-licens igen i 2010, men denne udløber 30/6 2011. DBU 
har indvarslet større ændringer til licenssystemet, som indføres efter den 1/7 2011. Disse ændringer 
var netop blevet modtaget i klubben, og MBS kunne ikke umiddelbart orientere om konsekvens heraf 
for klubben. Licensreglerne er offentliggjort på DBU hjemmeside, og det anbefaledes interesserede 
at læse disse her. 
Status på kommunal støtte. Meget flot støtte fra kommunen, som har betydet at afdelingen har 
kunnet fastholde talentudviklingen med deltagelse landsdækkende turneringer, samt at man har 
kunnet have specialtrænere tilknyttet. 
Status på tilrettelæggelsen af året 2011. Fokus på licens-ansøgning, udlandsture for U19A og U17A, 
opfølgning og evaluering af 2. Senior og endelig udvidelse af specifiktræningen. 
 
MBS afsluttede sin beretning med at takke alle medarbejdere og frivillige for deres engagerede 
arbejde i det forgangne år, samt tillige DGK, DBU, HFAS, elitespillernes uddannelsesinstitutioner og 
Hvidovre Kommune for godt samarbejde og støtte. 
 
Udvalgsformand Strategi (LCL) beretning: 
LCL indledte sin beretning om strategiarbejdet, med at orientere generalforsamlingen, hvordan LCL 
var blevet inddraget som ad hoc medlem til bestyrelsen, med ansvar som Udvalgsformand for 
udviklingen og fastlæggelsen af en veldefineret strategi for klubben.  
Fokus i den indledende del af processen havde været at få fastlagt og defineret rammerne for 
strategiarbejdet. Denne proces indeholdt en fase hvor udvalgsformanden og bestyrelsen sammen 
diskuterede ”hvorfor” strategi.  
 
Som et led i et ønske om såvel en top-down og bottom-up proces, blev opgavestillingen at få 
defineret en HIF Vision, samt at få fastlagt reelle og accepterede målsætninger/beskrivelser for 
bestyrelsen, eliten og bredden. Dette indebar at defineringen af strategien på mellemlangt sigt – HIF 
Mission – blev udskudt til foråret 2011. 
 
Status ved udgangen af 2010, er, at HIF Vision er færdigdefineret og klar til implementering i 
organisationen og ikke mindst offentliggørelse for klubbens medlemmer og øvrige interessenter. 
Dertil er målsætninger/beskrivelser udarbejdet for ca. 80 % af organisationen, idet der udestår 
definering af et par afdelinger i bredden. Der er endvidere udarbejdede en mere konkret 
handlingsplan for 2. Senior, som er en direkte afledt konsekvens af den overordnede strategi, at når 
udfordringer og problemstillinger af særlig karakter erkendes, vil målsætninger/beskrivelser blive 
understøttet af konkretiserede handlingsplaner. 
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Som et led i strategiarbejdet, er LCL i 2010 også blevet udpeget som HIF repræsentant i 
arbejdsgruppen Kunstgræs, ved Idrætsrådet under Hvidovre Kommune. Arbejdsgruppen (AG) ledes 
af Ena Christiansen (Formand - Idrætsrådet) og har HIF, Avedøre IF, Rosenhøj Boldklub, BK 
Friheden, FC Hvidovre og Avedøre Monarchs (US fodbold) som medlemmer. AG opgave er, i dialog 
og samarbejde, at skabe rammer og betingelser for anlæggelsen af yderligere kunstgræsbaner i 
Hvidovre. 
 
Konklusion. Arbejdet har været yderst tilfredsstillende og konstruktivt. Der har været en god synergi 
og godt samarbejde, som har ledt til de opnåede resultater. AG har opnået enighed om placering af 
yderligere baner i Avedøre, samt endvidere modtaget tilbud fra eventuel leverandør. Udestående på 
kort sigt, er, at få udarbejdet ”buisness cases”, som skal bruges i forbindelse med ansøgningen af 
midler ved fonde og eventuelle sponsorer, samt støtte fra Hvidovre Kommune. 
 
Som en direkte konsekvens af det konstruktive arbejde i AG, er der med mandat fra klubbernes 
bestyrelser, blevet nedsat en underarbejdsgruppe til AG, som har fået til opgave at opstille rammer 
og idégrundlag, for etableringen af et struktureret samarbejde på ungdomssiden mellem 
fodboldklubberne i Hvidovre. Underarbejdsgruppe ”Samarbejde” (U-AG) der består af Ena 
Christiansen, Leif Mortensen (indkommende formand for Rosenhøj Boldklub) og Lars Cramer-
Larsen (HIF), har afholdt første møde i januar måned. U-AG har opnået gode resultater på det 
foreløbige arbejde, som fokuserer på en gradvis tilgang til samarbejdet, der betyder at der over tid 
(3-4 år) skal synkroniseres mere og mere samarbejde mellem klubberne. Indledningsvis sigtes mod 
talentudvik-ling/fællestræninger/stævner/foredrag/specialtræningssamlinger. På sigt skal der 
arbejdes på en plan for hvordan en reel overbygning og elitesatsning kan etableres mellem 
klubberne i Hvidovre.  
 
Konklusion. Der er generel stor tilslutning og enighed blandt alle klubberne om at fremtiden kan og 
skal være mere samarbejde, mens udfordringerne i at ”nærme” sig hinanden, kan ligge i de 
forskellige klubbers græsrødder. 
 
LCL afsluttede sin beretning med at konkludere at strategiarbejdet er i en god udvikling, og at der fra 
politikernes side er udtrykt glæde, tilfredshed og interesse i det spirende samarbejde som er ved at 
opstå fodboldklubbene imellem. 
 
Kommentarer til beretninger: 
Der var kommentarer til breddeafdelingens beretning omkring specielt baneplanen og den generelle 
anvendelse af faciliteterne på Hvidovre Stadion, kontra banerne ved skolerne. 
 
Indlæg ved HFAS: 
Som der er tradition for, berettede HFAS om det forløbne år for Hvidovre Fodbold. Beretningen, der 
blev fremlagt af HFAS bestyrelsesformand Martin Krogh-Jensen (MKJ), orienterede om HFAS virke i 
2010, herunder at året har været en stor udfordring med fuld fokus på økonomi i balance. (MKJ) 
udtrykte stor tak til sponsorere i Hvidovre – folk med hjerteblod, som har bakket meget op i en svær 
tid. Der er nu balance mellem indtægter og udgifter og HFAS kan nu begynde at se fremad. HFAS 
gav endelig udtryk for stor interesse i det mulige fremtidige samarbejde mellem klubberne i Hvidovre. 
 
Formanden afsluttede beretningerne, med at summe op på beretninger og indlæg fra medlemmerne. 
 
Generalforsamling kunne herefter godkende beretningerne.   

 
3. Regnskab og Budget 

Karsten Halse fremlagde som kasserer regnskabet.  
 
Resultat; overskud DKK 28.000,- 
Ordinær drift underskud på godt DKK 220.000,- 
Ekstraordinær indtægt på godt DKK 86.000,- og træk på hensættelser på DKK 150.000,- for eliten. 
 
Fortsat en solid økonomi for HIF. Tilgodehavende hos HFAS er nedbragt med ca. DKK 50.000,- og 
gæld til Hvidovre Kommune er også nedbragt. 
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Forventninger til 2011 er status quo, dog besparelser på elitens omkostninger og materialer. Træk 
på hensættelser forventes at være væsentligt lavere end i 2010. 
 
Regnskab, budget og kontingentregulativ blev herefter godkendt. 
 

4. Indkomne Forslag. 
Ændringsforslag til § 7, stk. 1 til vedtægterne for HIF, som handlede om indkaldelse til 
generalforsamling ikke længere udsendes skriftligt til alle medlemmer, men at dette fremover skal 
ske ved annoncering på klubbens hjemmeside. 
 
Ændringsforslaget blev godkendt uden kommentarer. 
 

 
5. Valg 

Næstformanden (PWO), Kasseren (KH) og Breddeformanden (MW) var ikke på valg, men 
sidstnævnte har af private årsager ønsket at stoppe sit virke i bestyrelsen. Dette tog 
generalforsamlingen til efterretning og gav bestyrelsen mandat til at besætte posten som 
Breddeformand. Et medlem foreslog at bestyrelsen taler med Allan Jensen, som tidligere har været 
involveret. Dette vil blive adresseret snarrest på formandens foranstaltning.  
 
Formanden (EP), Sekretæren (CC), Eliteformanden (MBS) og to revisorer var på valg. Alle undtagen 
CC genopstillede og bestyrelsen havde udpeget Lars Cramer-Larsen (LCL) som ny kandidat til 
posten som Sekretær. Der var ingen indvendinger fra generalforsamlingen til de opstillede 
kandidater, som alle efterfølgende blev enstemmigt valgt. 
 
Derudover blev John Nybo Jacobsen valgt som revisorsuppleant, Poul Werner Oder som medlem til 
hovedbestyrelsen og ti medlemmer til hovedafdelingens repræsentantskab.    
 
 

6. Eventuelt 
Kort indlæg ved elitechefen – Dennis Eliasen, om arbejdet med at strukturere elitearbejdet, samt en 
stor tak til MW for godt samarbejde gennem de sidste år. 
 
Arne Bech kunne slutteligt takke for god ro og orden.  
 
Formanden takkede Arne Bech for endnu en gang at have ledet en generalforsamling i Hvidovre IF. 
 
Formanden afrundede generalforsamlingen 2011, med at takke afgående Breddeformand Michael 
Weiss for et meget stort engagement i klubben og bestyrelsen. Endvidere takkede formanden også 
Sekretær Casper Cleemann for et meget engageret arbejde.  
 
Formanden lukkede Generalforsamling 2011, kl. 21:45.  


