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Referat af Ekstraordinær Generalforsamling 11. August, 2009 
 
Referat af ekstraordinær generalforsamling i Hvidovre Idrætsforening, fodboldafdelingen tirsdag den 11. 
august 2009. 
  

1. Vald af dirigent 
Erik Petersen bød velkommen. Bestyrelsen havde indstillet Arne Bech til dirigent, og han blev valgt 
uden modkandidater. Arne Bech konstaterede at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt 
indkaldt ifølge foreningens love. Derefter gav dirigenten ordet til formanden til redegørelse af 
udviklingen i bestyrelsen siden den ordinære generalforsamling. 

 
2. Valg 

Erik Petersen redegjorde for baggrunden for hvorfor Erik Jakobsen havde valgt at stoppe som 
kasserer og hvorfor Kim Lougart havde valgt at stoppe som eliteformand. Thorvald Jensen 
opfordrede til at bestyrelsesmedlemmerne blev valgperioden ud, og ønskede at få belyst om 
årsagen til at de to personer var stoppet skyldtes problemer i bestyrelsen. 
Bestyrelsen kunne meddele at der er et godt samarbejde i bestyrelsen. Erik Jakobsen valgte at 
stoppe i bestyrelsen grundet ekstra arbejdspres i hans civile erhverv, således at han ikke længere 
havde resourcer til at arbejde i bestyrelsen. Erik Jakobsen yder fortsat en frivillig indsats i HIF i 
forbindelse med pizzastævne, bon-bon tur, juletræsfest, og senest fodboldskole. 
Kim Lougart valgte at stoppe i bestyrelsen da han ikke fandt at opgaverne svarede til hans 
forventninger og hans kompetencer, og Kim ønskede at bruge sine resourcer andre steder. 
Bestyrelsen gav udtryk for at det var en styrke hos Kim at melde fra og samtidig aktivt være med til 
at finde sin efterfølger på posten. Bestyrelsen kunne informere om at der nu ligger en mere klar 
beskrivelse af opgaven som eliteformand. 
 
Eliteformand 
Bestyrelsen indstillede Mads B. Søndergaard som ny eliteformand. Mads præsenterede sig selv, 
selv om han er et kendt ansigt i klubben qua sit engagement i Hvidovre Fanklub, hvor han har været 
med i bestyrelsen i 9 år, deraf de seneste 7 år som formand. Mads kunne således forsikre 
generalforsamlingen om at han havde godt indblik i opgaverne i en bestyrelse. Mads kunne samtidig 
informere om at han fortsat vil være formand i Hvidovre Fanklub. 
Mads B. Søndergård blev valgt som eliteformand for 1½ år. 
 
Kasserer 
Bestyrelsen kunne indformere om at man havde været i kontakt med flere potentielle kandidater til 
kasserer posten, men desværre uden at nogle ønskede at stille op til valg. Kasserer opgaverne har, 
siden Erik Jakobsens stoppede, været varetaget af Poul W. Oder og Karsten Halse i fællesskab. 
Bestyrelsen er trygge ved at fortsætte med denne konstellation såfremt der ikke vælges en ny 
kasserer. 
Da der ikke var nogen der stillede op til kasserer posten blev der ikke valgt nogen kasserer. Den 
ekstraordinære generalforsamling gav derfor bestyrelsen bemyndigelse til at rekrutere en kasserer til 
bestyrelsen uden at indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling. 
 
 

3. Eventuelt 
Gerhard Grubb Waaentz kunne endivere informere generalforsamlingen om at han stopper som 
breddechef med udgangen af august 2009. Gerhard kunne ligeledes informere at hans opsigelse 
ikke skyldes uening eller utilfredshed, men udelukkende skyldes at hans civile arbejdssituation har 
ændret sig, og han ikke ønsker at have administrative opgaver på såvel hans arbejde som i HIF. 
Michael Weiss kunne som breddeformand informere om det organisatoriske set-up på breddesiden, 
hvor ansættelse af en breddeassistent vil finde sted, og at der er afdelingsledere for 
gammelmandsgruppen (Vidar Skinnes), senior afdelingen (Anders Holmgren), ungdomsafdelingen 
(Allan Eckstrøm), Børneafdelingen (p.t. ubesat), Mikroafdelingen (Casper Cleeman), samt 
pige/dame afdelingen (Bo Vangsgaard Larsen). Endelig er Richard Andersen sportlig koordinator 
med ansvar for at assistere de enkelte trænere med inspiration og uddannelse. 



De gamle kæmper opfordrede bestyrelsen til at slå et slag for opbakning til de gamle kæmpers 
arrangementer, således at de kan skaffe endnu flere penge til glæde for holdene i Hvidovre IF. 
 
Arne Bech kunne slutteligt takke for god ro og orden, og formanden takkede Arne Bech for endnu en 
gang at have ledet en generalforsamling i Hvidovre IF. 


