
 
 

 

 

 

 13. januar 2016 

Opdatering af dagsorden pr. 13. januar. 
Indkaldelse til generalforsamling i Hvidovre Idrætsforening, fodboldafdelingen mandag den 25. 
januar 2016, kl. 19.00 i Stadionrestauranten. 
 

 Dagsorden jf. lovene: 

 

1. Valg af dirigent  

2. Beretninger  

3. Regnskab   

4. Indkomne forslag   Bestyrelsen foreslår lovenes §8 ændret jf. bilag 1 

   Bestyrelsen foreslår lovenes §9 ændret jf. bilag 2 

5. Valg jf. lovene. 

6. Eventuelt 

 

p.b.v. 

 

Lars J. Knudsen 
Formand 
 
Regnskabet kan afhentes på kontoret fra den 18. januar 2016. 
 
NB: Kun adgang for medlemmer eller forælder/værge til medlemmer under 15 år og mod forevisning af gyldig legitimation.  

  



 
 
Bilag 1 
 
Ændring af lovenes §8 – bestyrelse m.m. 
 
Bestyrelsen foreslår lovenes §8 ændret til følgende ordlyd: 
 

 
§ 8. Bestyrelse m.m. 
Foreningens bestyrelse består af 8 medlemmer: 
a. formand 
b. næstformand 
c. kasserer 
d. sekretær 
e. samt fire menige bestyrelsesmedlemmer 
Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen. Alle i bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, formand, sekretær og to 

menige medlemmer i ulige år og næstformand, kasserer og to menige medlemmer i lige år. 

Formand, næstformand, kasserer og sekretær vælges direkte. 
Den øvrige bestyrelse konstitueres på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen jf. forretningsordenen, 

hvor mindst tre ud af fire menige bestyrelsesmedlemmer tildeles særskilt portefølje. 

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 
For at sikre tilstrækkelig koordinering mellem bestyrelsen og breddeafdelingen holdes der regelmæssige møder mellem 

repræsentanter fra bestyrelsen og afdelingen. 
I henhold til § 2 skal der, i tilfælde af betalt fodbold, oprettes et selvstændigt selskab herfor. I så fald udpeger 

bestyrelsen blandt sin midte en observatør til selskabets bestyrelsesmøder, såfremt det, ifølge gældende regler, er 

muligt. 
Samarbejdet mellem foreningen og selskabet sker i henhold til en samarbejdsaftale, der dels sikrer foreningen en 

rimelig godtgørelse for overførte rettigheder, dels sikrer, at foreningen kan opsige aftalen til en i samarbejdsaftalen 

anført dato. 

 

Såfremt forslaget vedtages, ændres dagsordenens pkt. 5 og valget følger nedenstående: 
 

  Formand  Lars J. Knudsen (ikke på valg) 

  Næstformand  Bestyrelsen foreslår Erik Petersen 

  Sekretær  Bestyrelsen foreslår Mads B. Søndergaard 

  Kasserer  Bestyrelsen foreslår Schott S. Jørgensen 

  Menigt medlem Bestyrelsen foreslår Henrik F. Nielsen 

  Menigt medlem Bestyrelsen foreslår Allan Petersen 

  Menigt medlem Bestyrelsen foreslår Jacob Kornerup 

  Menigt medlem Bestyrelsen foreslår Søren Feddersen 

   

  



 
 

 

 

 

Bilag 2. 

 

Ændring af lovenes §9 - økonomi 
 
Bestyrelsen foreslår lovenes §9 ændret med følgende ordlyd tilføjet (i kursiv): 
 

§9.økonomi 

Bestyrelsen indkræver alle med foreningen og dens drift forbundne indtægter og er berettiget til at afholde alle 

forefaldne udgifter til hvis bestridelse, der om fornødent kan optages lån. 
Foreningen tegnes af formanden og næstformanden i forening eller af en af forannævnte i forening med kassereren. 
Bestyrelsen kan meddele prokura til en eller flere personer. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves dog 

en generalforsamlings samtykke. 
Kassereren fremlægger på generalforsamlingen i forbindelse med sin regnskabsaflæggelse et budget for det kommende 

år. 
Regnskabsåret er kalenderåret. Senest 2 uger før den ordinære generalforsamling 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 senest på ugedagen før generalforsamlingen. På hvert års ordinære 

generalforsamling vælges 2 kritiske revisorer og 1 revisorsuppleant.  

Der vælges et statsautoriseret eller registreret revisionsfirma til at foretage revision af foreningens regnskab. 

De valgte revisorer foretager i øvrigt mindst 2 gange årligt uanmeldt kasseeftersyn. 
 


