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Referat af Generalforsamling 25. januar, 2010
Referat af ordinær generalforsamling i Hvidovre Idrætsforening, fodboldafdelingen mandag den 25. januar
2010.
1. Valg af dirigent
Erik Petersen bød velkommen. Bestyrelsen havde indstillet Arne Bech til dirigent, og han blev valgt
uden modkandidater. Arne Bech konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt ifølge
foreningens love. Der var fremmødt 32 stemmeberettigede medlemmer samt 2 observatører.
Dirigenten gav ordet til formanden til aflæggelse af beretning.

2. Beretning
Beretning blev fremlagt af Erik Petersen, suppleret af breddeformand Michael Weiss og eliteformand
Mads B. Søndergaard. De 3 formænd kunne meget engageret fortælle om de mange aktiviteter i de
forskellige afdelinger.
Der har været enkelte hold som har valgt at skifte klub i løbet af sæsonen, hvilket har gjort at nogle
årgange har færre medlemmer end ønskeligt. Der var en debat om hvad HIF kunne og ville gøre for
at sikre en vis bredde i alle årgangene. Bestyrelsen er opmærksom på disse udfordringer og
henstillede til at alle involverede samarbejde om en løsning. Det er dog ikke bestyrelsens opfattelse
at kontingentets størrelse er den direkte årsag til at der er færre medlemmer i visse årgange.
Der blev spurgt til hvilke krav der var for at HIF kan få en A-Licens, hvilket Mads redegjorde for. Et af
disse krav er et formelt uddannelses niveau hos trænerne i klubben. Dette gav også anledning til en
debat om de krav der måtte være til 2. senior træneren. Der er ingen formelle krav fra DBU’s side til
senior trænere. Peter Lassen varetager opgaven som træner for dette hold. Eliteformanden kunne
redegøre for at Peter med sin erfaring fra en lang karriere og hans gode mandskabsbehandling var
den træner som klubben ønskede sig, selv om Peter ikke har nogen træner uddannelse. Der var
generel opbakning til Peter som træner, og generelt for hans engagement i klubben.
Richard kunne informere om de tilbud trænerne i klubben får med hensyn til uddannelse. Samtidig
kom han med et ønske om flere trænere til de ældste ungdomshold.
Generalforsamling kunne herefter godkende beretningen.
Som der er tradition for berettede HFAS om det forløbne år for dem. Peter Lassen, der erstattede
Mogens Krogh der var forhindret i at deltage, kunne fortælle om gode sportslige resultater og gode
sportslige perspektiver, men også om 2009 som et svært økonomisk år.

3. Regnskab og Budget
Karsten Halse fremlagde som fungerende kasserer regnskabet. Regnskabet udviste en solid
økonomi for HIF. Regnskabet blev rost for sin gennemsigtighed og detaljeringsniveauet.
Der blev spurgt til transfer indtægterne, og kassereren kunne informere om at ca. 1/3 var i
forbindelse med Dario Dumics forlængelse af kontrakt med Norwich, og 2/3 i forbindelse med
Thomas Kahlenbergs skifte til Wolfsburg. Samtidig kunne kassereren informere om at der i første
omgang ikke var udsigt til nogen transfer indtægter i forbindelse med Dario Dumics skifte til Brøndby
her i 2010, da det var på en fri transfer.
Kassereren kunne fremlægge kontingent regulativ for 2010, hvor kontingent satserne forbliver
uændret, dog er der reduceret kontingent for de helt yngste (U5-U6) da de typisk kun træner en
gang om ugen.
Regnskab, budget og kontingent regulativ blev herefter godkendt.

4. Indkomne Forslag.
Der var ingen indkomne forslag.

5. Valg
Den samlede bestyrelse ønskede at fortsætte, hvilket generalforsamlingen kunne tilslutte sig. Det
betød genvalg af Poul W. Oder som næstformand, valg af Karsten Halse som kasserer i stedet for
sekretær, og valg af Casper Cleeman som sekretær. Endvidere blev revisorerne genvalgt, og
medlemmer til hovedbestyrelsen udpeget.

6. Eventuelt
Med valg af 10 personer til hovedbestyrelsen var der en forespørgsel til hvilke aktiviteter der er i
hovedbestyrelsen. Det at der vælges 10 personer er historisk betinget og ikke et udtryk for et højt
aktivitets niveau i hovedbestyrelsen.
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.

