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Generalforsamling 2017 

Skriftlig beretning 
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Om beretningen og generalforsamlingen 

Denne skriftlige beretning er et supplement til den mundtlige beretning, som aflægges af foreningens 

formand på generalforsamlingen den 30. januar 2017. Beretningen er ikke udtømmende for 

foreningens aktiviteter.  

Medlemsstatistik 

HIF havde i 2016 1.267 medlemmer heraf 98 passive. 

Bestyrelsen 

Bestyrelsens sammensætning som valgt på generalforsamlingen i januar 2016: 

 Formand: Lars J. Knudsen 

 Næstformand: Erik Petersen 

 Kasserer: Schott S. Jørgensen 

 Sekretær: Mads B. Søndergaard 

 Bestyrelsesmedlem: (kommunikation) Allan Petersen 

 Bestyrelsesmedlem: (sportsligt) Henrik F. Nielsen 

 Bestyrelsesmedlem: (kommercielt) Søren Feddersen 

 Bestyrelsesmedlem: Jacob Kornerup 

Bestyrelsen har afholdt 11 ordinære bestyrelsesmøder, og et medlemsmøde. 

Bestyrelsens fokusområder har været at re-organisere eliteafdelingen, strukturere administrative 

processer og skabe integration mellem elite- og breddeafdelingen. 

Bestyrelsens sammensætning som valgt på den ekstraordinære generalforsamling den  23. august 

2016: 

 Formand: Lars J. Knudsen 

 Næstformand: Allan Petersen 

 Kasserer: Schott S. Jørgensen 

 Sekretær: Vakant 

 Bestyrelsesmedlem: Kenneth Valentin 

 Bestyrelsesmedlem: Mads B. Søndergaard 

 Bestyrelsesmedlem: Vakant 

 Bestyrelsesmedlem: Vakant 

Bestyrelsens fokuspunkter har været: 

- Ansættelse af ny administrativ medarbejder 

- Samarbejde med støtteforeningen HIFs Gamle Kæmper  

- Samarbejdsaftale med HFAS 

- Organisatorisk konsolidering, særligt på elitesiden 
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Bestyrelsen har i slutningen af 2016 valgt at have en jobpraktikant til støtte for foreningens 

administrative opgaver og som en del af en social ansvarlighed.  
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Udvalg 

Herunder en kort beretning om udvalgenes aktiviteter i 2016: 

Sponsorudvalget 

Udvalget har i foråret 2016 arbejdet sammen med tøjudvalget og HFAS om at sikre en ny tøjaftale med 

et substantielt sponsorat, herunder sammenhæng med 1. holdet, mulighed for effekt af mersalg samt . 

Udvalget har endvidere med støtte fra aktivitetsudvalget søgt sponsorer til HIF-trøjen, der blev uddelt 

ved åbning af det renoverede stadion og vil i den forbindelse gerne takke MiniAdministration, Salon 

Delux og Jensens Skadedyrskontrol for deres støtte.  

Udvalget vil også gerne takke de mange sponsorer, der gør det muligt at iklæde vores spillere. Jeres 

støtte er uundværlig. 

Formand for sponsorudvalget: Vakant. I årets løb har bl.a. Søren Feddersen, Jacob Kornerup og Lars J. 

Knudsen samt Kenneth Valentin arbejdet for udvalgets formål. 

Reference i bestyrelsen: Lars J. Knudsen. 

Infoudvalget 

Udvalgets primære opgave i 2016 har været vedligeholdelse af hjemmesiden samt ændringer i 

klubbens telefonsystem.  

Medlemmer: Poul Werner Odér (formand), Michael Hentrich, og Allan Petersen. 

Reference i bestyrelsen: Allan Petersen. 

Aktivitetsudvalget 

Udvalget har i 2016 haft flere opgaver, nemlig afholdelse af sæsonafslutningen i juni 2016 samt 

uddeling af mere end 700 HIF-trøjer i forbindelse med indvielsen af det nyerenoverede stadion til 

kampen mod B93 i september. Endvidere har udvalget arrangeret julefrokost for alle trænere og 

ledere, samt gløgg og æbleskiver for klubbens mindste medlemmer, hvor Pandaen Helge og 

1.holdsspillerne Frederik Emil Andersen og Kasper Vilfort gæstede arrangementet. 

Medlemmer: Janni Juhl-Petersen og Lotte Christiansen. 

Reference i bestyrelsen: Schott S. Jørgensen. 

Tøjudvalget 

Tøjudvalget har i 2016 arbejdet sammen med sponsorudvalget på den nye tøjaftale. Efter aftalens 

implementering, som ikke har været uden udfordringer, idet Intersport har haft problemer med 

levering, samt med sygdom blandt personalet, og ikke mindst flyttet butikken, har udvalget arbejdet 

med at udvælge kollektionen til den kommende sæson.  

Medlemmer: Michael Weiss (formand), Henriette Marott, Jacob Rasmussen, Martin Munk-Nielsen, Jonas 

Neivelt (adm.), Erling Steen (HFAS) og Kim Madsen (HFAS). 

Reference i bestyrelsen: Kenneth Valentin. 
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HIF sæsonafslutning 

Over 300 børn deltog i sæsonafslutningen i juni med de lidt ældre breddespillere som 

dommere/trænere på kryds af køn og årgange. Der var afslutning med byg-selv-burger fra 

Stadionrestauranten og ikke mindste showkampen, hvor tidligere førsteholdsspillere var i kamp mod 

trænere og ledere i klubben. 

 

Årets HIF’er 

I forbindelse med den traditionelle træner-/lederjulefrokost blev Årets HIF’er kåret. I 2016 gik 

hæderen til Lotte Stjernholm Christiansen, der er holdleder for U16 pigerne, medlem af 

aktivitetsudvalget og bemander boden ved hovedindgangen til 1. holdets kampe. 

Lotte har fået prisen for en utrættelig indsats på tværs af foreningen, hvor arrangementer på tværs af 

klubben har været hovedindsatsen. Lotte har i særdeleshed gjort sit til at klubben kan opleves som en 

samlet klub, selvom vi i hverdagen har aktiviteter spredt ud over det meste af kommunen.  

 

HIF’s Gamle Kæmper 

HIF’s Gamle Kæmper har i 2016 ydet støtte til foreningens hold med i alt 20.000 kroner, der er gået til 

pigeafdelingens fællestransport til stævne i Fredericia.  Endvidere er der ydet indirekte støtte til 

driften af 2. senior. I efteråret 2016 har HIFs Gamle Kæmpers bestyrelse sammen med HIFs bestyrelse 

afholdt en lang række møder med henblik på styrkelse af samarbejdet, særligt med sigte på ansættelse 

af ressourcer til den sportslige ledelse, som desværre har vist sig frugtesløse. Endvidere har der været 

afholdt møder med henblik på styrkelse af det kommercielle samarbejde omkring afvikling af 

indtægtsgenererende aktiviteter.  

Samarbejdspartnere 

Bestyrelsen i HIF takker alle samarbejdspartnere for et konstruktivt og godt samarbejde.  Det gælder: 

 Hvidovre Kommune 

 Hvidovre Stadion 

 DBU og DBU København 

 Idrætsråd Hvidovre 

 Uddannelsesinstitutioner, særligt Engstrandskolen og Brøndby Gymnasium 

 HIF’s Gamle Kæmper 

 Sponsorer 

 Hvidovre Fodbold A/S 
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Ekstern repræsentation 

For HIF er det vigtigt at dyrke de eksterne relationer og søge indflydelse, hvor beslutninger træffes. 

HIF har i 2016 været repræsenteret her: 

 Hvidovre Kommune, Folkeoplysningsudvalget: Erik Petersen. 

 Idrætsrådet Hvidovre: Erik Petersen og Lars Cramer-Larsen. 

 Styregruppen for kunstbanefordeling: Richard Andersen. 

 DBU Københavns formandsklub: Lars J. Knudsen. 

 DBU Københavns ungdomsformandsklub:  Richard Andersen og Henrik F. Nielsen. 

 DBU Københavns børneudvalg: Bo Larsen Vangsgaard. 

 DBU Københavns ungdomsudvalg: Thomas Lemvig 

 DBU Københavns turneringsudvalg: Allan Petersen 

 Styregruppen for 2650-samarbejdet: Mads B. Søndergaard 

Bestyrelsen har endvidere deltaget i diverse møder omkring elitesamarbejde med andre 

klubber/idrætsgrene, koordinationsmøder mellem fodboldklubber, Idrætsråd og kommune samt 

deltaget i drøftelser omkring driften af Hvidovre Motionscenter. 
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Organisation 

Klubbens sportslige ledelse bestod i 2016 af: 

 Sportslig ansvarlig: Henrik F. Nielsen (indtil 1. august herefter vakant) 

 Afdelingsleder senior og oldboys, Jacob Kornerup 

 Afdelingsleder herreungdom, Richard Andersen 

 Afdelingsleder piger/kvinder: Allan Petersen ( vakant fra 1. august 2016) 

 Afdelingsleder drenge: Søren Feddersen (afløst af Jack Nilaus 1. august 2016) 

 Afdelingsleder mikro, Jack Nilaus 

 A+ træner: Mogens Bruun 

 T+ træner: Casper Aamodt 

Status fra afdelingerne 

Oldboys og senior 

Tilgang af et old boys hold, 2. senior 1 point fra oprykning i sommers, 1. plads i efterårets 

nedrykningsspil. 

Ungdom herrer (U13-U19) 

U19A overvintrer på 1. pladsen. 

Oprettelse af et reelt U19B hold i sommers. Afgang af U17C spillere. 

Drenge (U10-U12) 

Guldaldertræning og camps 

Mikro (U3-U9) 

Ventelister 

Piger 

Forsøgsordning med U13A – elitepiger, gode resultater med U14-piger 

Uddannelse 

HIF lægger stor vægt på uddannelse af sine trænere, idet dygtige trænere giver dygtige 

fodboldspillere, men uddannelse giver også trænerne værktøjer til at fastholde børnene og de unge i 

fodboldmiljøet, fordi det skal være sjovt at spille fodbold. 

Klubbens trænere har således været på et eller flere kurser i 2016. 
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Aktiviteter 

HIF har som altid haft en række aktiviteter for sine børne- og ungdomsmedlemmer samt andre uden 

for klubben, som har tilmeldt sig. 

DBU Fodboldskole 

I den første uge af august var HIF atter en gang vært for DBU’s fodboldskole, som tiltrækker deltagere 

primært fra HIF, men også fra andre klubber i Københavnsområdet. HIF kan med sin størrelse og 

mange frivillige afvikle en stor fodboldskole – i 2016 med 144 deltagere. Over fem dage får de unge 

fodboldspillere i alderen 8 til 15 år en masse god og inspirerende fodboldtræning, som flytter deres 

niveau op til en ny sæson. HIF kan således gøre sine fodboldspillere dygtigere, men det er også en 

mulighed for unge trænerassistenter fra 15 år og opefter at få prøvet sig af i den rolle sammen med 

erfarne og ældre trænere. I 2016 var Erik Jakobsen  skoleleder.  

Hvidovrestævner 

Fodboldklubberne i Hvidovre har efterhånden fået en god tradition med flere gange i løbet af året at 

afvikle et stævne med deltagelse af de yngste hold. Fokus på er sjov og god fodbold – og ikke resultater. 

HIF var også i 2016 vært for flere runder med deltagelse af børn fra HIF, Friheden og Rosenhøj. 

Camps 

HIF har i 2016 forsøgt sig med flere Arbejdernes Landsbank Guldalder camps. Projektet er godt i gang, 

men ikke ved fuldt potentiale. Der har været 10-12 deltagere ved hver camp, men der er plads til flere. 
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I min tale til julefrokosten for alle trænere og ledere spurgte jeg retorisk ”Hvad er en klub?” Jeg søgte 

naturligvis ikke efter en beskrivelse af klubhuset, eller stadion eller kontingentopkrævningssystemet. 

Jeg bad heller ikke om, at I skulle tænke over, hvad I kunne gøre for klubben, og ikke hvad klubben 

kunne gøre for jer. Men jeg opfordrede retorisk til at I kanaliserer de følelser, som fællesskabet kan 

frembringe, understøttet af den fælles indsats af ressourcer og kompetencer, og bruger dette aktivt til 

at skabe fælles resultater. Og hvorfor så det? Jo for der er stort set kun én begrænsning, og det er os 

selv. Produktet af vores anstrengelser, vil være lig med de resultater vi opnår, og de bliver kun så 

store, som vi selv ønsker det. Og faktorerne det er os! Potentialet i HIF er kæmpestort, men kun i 

fællesskab kan vi indfri det! 


