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HAKOAHNEREN
Officielt organ for Jødisk Idrætsforening Hakoah. 63. årgang  nr. 1 marts 2012

MIDDAG, GENERALFORSAMLING OG FODBOLDKAMP
BESTYRELSEN INVITERER TIL EN LET BUFFET I DET JØDISKE HUS KL. 18.00,

UMIDDELBART FØR GENERALFORSAMLINGEN,
SOM STARTER KL. 19.00.

DER VIL OGSÅ VÆRE MULIGHED FOR AT HYGGE SIG SAMMEN
OG SE EN AF FORÅRETS STORE FORDBOLDMATCHER

PÅ STORSKÆRM EFTER GENERALFORSAMLINGEN.

FOR AT DELTAGE I MIDDAGEN, BEDES DU TILMELDE DIG PÅ
martin.norden@tdcadsl.dk SENEST ONSDAG DEN 21. MARTS.

VI BYDER ALLE VELKOMNE TIL
GENERALFORSAMLING, MIDDAG OG FODBOLDKAMP.

O R D I N Æ R  G E N E R A L F O R S A M L I N G
Tirsdag den 27. marts 2012 KL 19.00 i Det Jødiske Hus, Krystalgade 12.

D A G S O R D E N :

1) Valg af dirigent
2) Godkendelse af dagsorden
3) Formandens  beretning
4) Regnskabsaflæggelse
5) Indkomne forslag
6) Valg af bestyrelse:
a) kasserer
b) 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer
7) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
8) Eventuelt
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Jødisk Idrætsforening Hakoah er stiftet den 12. oktober 1924.

BESTYRELSE:

Formand: Martin Norden Alfevej 5 A, 2730 Herlev
Tlf. 44 92 44 34, martin.norden@tdcadsl.dk

Kasserer: Yoram Rubinstein Vangeledet 70, 2830 Virum
Tlf. 45 85 36 06, rubinsteins@email.dk

Sekretær: Morten Margolinsky Vadgårdsvej 22A, 2860 Søborg
Tlf. 35 37 36 75, jifhakoah@tiscali.dk

Ungdomssek.: Jens Peter Udsholt Serridslevvej 22, 5., 2100 Ø
Tlf. 21 73 55 82 / 35 38 88 68, jpu@pfa.dk

Jan Karlin Valdemarsgade 28 st. tv., 1665 V
Tlf. 22 70 69 82, famkarlin@hotmail.com

Seniorsektion: Alan Melchior Østerbrogade 23,4., 2100 Ø
Tlf. 35 42 35 55, alkamel@post10.tele.dk

Uri Krivaa Dag Hammarskjølds Allé 34, 2100 Ø
Tlf. 35 38 53 68, uri.krivaa@mail.dk

PR-sektion: Philip Wegloop Skelvej 4, 2900 Hellerup
Tlf. 39 40 38 04, vainer-wegloop@mail.tele.dk

Ungdomsleder: Morten Margolinsky Adr., tlf. & e-mail, se foroven.

Hakoahneren udgives af idrætsforeningen Hakoah. Indlæg i bladet er ikke nødvendigvis på linie med
bestyrelsens meninger.

Foreningen er tilsluttet:
Danmarks Idrætsforbund, Københavns Bordtennis Union, Københavns Badminton Kreds,
DBU København, Dansk Arbejder Idræt, Skandinavisk Jødisk Ungdomsforbund,
Maccabi World Union, European Maccabi Federation, Dansk Maccabi Forbund og Dansk Zionistforbund.

Kontingentsatser:
Grundkontingent dækkende 1/1 - 31/12,
forfald d. 2/1 (betales af alle):
Ægtepar kr. 375,-
Enkel kr. 300,-
Ungdom kr. 120,-
Pensionist kr.   50,-
Gebyr ved for sen betaling kr.   25,-

Aktivkontingent dækkende et 1/2 år ad gangen,
forfald 1/4 og 1/8.
Aktiv voksen kr. 350,-
Ved flere idrætsgrene, pr. gren kr.   80,-
Aktiv ungdom kr. 190,-
Gebyr ved for sen betaling kr.   25,-
Dansegebyr kr. 100,-

Indholdsfortegnelse:

 FORMANDEN HAR ORDET! ............. s.  3

 JALKAPALLO = FODBOLD ............... s.  5

 ÅRETS AFSLUTNINGSFEST .............. s.  6

 REGNSKAB ......................................... s.  8

 FORENINGENS LOVE ........................ s. 10

 BORDTENNIS .................................... s. 14

Foreningens gironummer:  907-5496     Grafisk design:      Philip Rothschild
Foreningens banknr:  4180-3307075911 i Danske Bank      Korrektur & tryk:  DaMi Colour Print - dami.dk
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Formanden har ordet!

Kære medlemmer!

Jeg glæder mig til at se mange af jer til vores generalfor-
samling, som i år for første gang bliver afholdt i det nye
Jødiske Hus tirsdag den 27. marts i Krystalgade 12 kl. 19.00.
Vi indleder allerede kl. 18.00 med en let anretning til de, der tilmelder sig på
forhånd til undertegnede på martin.norden@tdcadsl.dk senest onsdag den
21. marts.

Som noget nyt afslutter vi generalforsamlingen med at se en spændende
Champions League fodboldkamp på storskærm. Det er derfor vi har flyttet
generalforsamlingen én dag i forhold til hvad vi skrev i den seneste Hakoahner.
Under generalforsamlingen vil Morten, traditionen tro, vise en flot power-
point præsentation af vores ungdomsholds gøren og laden det sidste år. Hvis
du ikke har set det før, så snyd dig ikke for denne, altid spændende og meget
inspirerende fremvisning. Der vil også være uddeling af pokaler til vores
dygtige unge spillere og trænere.
Endnu en god grund til at deltage er, at bestyrelsen fremlægger mange
spændende lovændringer. Vi har gennemgået vores mange lovparagraffer. Vi
mener, at en modernisering kan gavne det kommende arbejde i bestyrelsen,
men er vores medlemmer enige?
Det vil vise sig til generalforsamlingen. Gør din indflydelse gældende. Håber
vi ses.

I løbet af foråret vil en del af vores arbejde koncentrere sig om det kommende
PGT arrangement i Finland. Vi forventer endnu en gang at stille op med 60
deltagere, trods den høje transportpris. For at få flybilletterne så billigt som
muligt, er vi allerede i gang med at bestille dem. Hotellet er også bestilt, da
der bliver hurtigt udsolgt i hele Helsingfors, grundet afholdelse af ishockey-
VM på samme tid.

Vi stopper dog ikke der, for vi er allerede i gang med at planlægge næste års
PGT, som skal afholdes i Danmark. Vi skal finde baner, afholde shabbatar-
rangement, sørge for privat indkvartering for op imod 200 unge fra hele
Skandinavien, og meget mere, men det kommer I helt sikkert til at høre meget
mere om.

Vores ungdomshold har, vanen tro, deltaget i forskellige indendørsturneringer
med blandet succes.

Vi har med succes fået gang i træningen for de helt unge på Carolineskolen. De
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Uden jer kunne det ikke lade sig gøre.

Vores eneste hold, som deltager i en vinterturnering gør det rigtigt godt.
Bordtennisholdet ligger pt. nummer ét i deres række. Flot klaret "drenge". Jeg
kan se, at der er gode og erfarne kræfter, der bærer holdet. Se mere inde i bladet.
Har du lyst til at være en del af succesholdet, så er der også plads til, at du kan
spille med onsdag aften i Hillerødgadehallen. Det er dejligt med trofaste
Hakoahnere, ikke mindst holdleder Simon Fish.  Mon ikke han snart bliver vores
første oldefar, der dyrker turneringsbold.

Herfra skal der også lyde et stort tillykke til én, der snart runder det skarpe hjørne.

Morfar, Hakoahbestyrelsesmedlem, Hakoah's æresmedlem, MT's kontorchef, i
nævnte prioriteringsrækkefølge. Det er selvfølgelig Alan Melchior, der kan fejre
sin 50-års fødselsdag d. 17. marts. Vi skylder dig alle en stor tak for din store ind-
sats, såvel for vores klub som for hele menigheden. Du vil nok i mange år bevare
rekorden som den længst siddende formand i Hakoah.

På gensyn til vores udvidede generalforsamling tirsdag den 27. marts.

Med sportslig hilsen
Martin Norden

AISENS ØNSKESKABE A/S
GL. Kongevej 89 * 1850 Frederiksberg C.

Tlf. 33 21 12 08

E-mail: aisen@aisen.dk
Website: www.aisen.dk

AISENS ØNSKESKABE A/S
GL. Kongevej 89 * 1850 Frederiksberg C.

Tlf. 33 21 12 08

E-mail: aisen@aisen.dk
Website: www.aisen.dk
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Jalkapallo = fodbold
Rangaistus, rangaistus! Erotuomari!!**

Der skal trænes både frisparkskombi-
nationer og tungeøvelser, før vi er klare til
at repræsentere Hakoah København til årets
PGT, som foregår i Helsinki 17 - 20. maj.

For fjerde gang gæster PGT-familien Finland,
men selv om der spilles i flere rækker end
nogensinde før, afspejler rækketilmeldingen
og dispensationsansøgningerne desværre
et år på lavt blus.

På forhånd har Malmø meldt ud, at de ikke
vil kunne stille hold, og da Oslo kun har
meldt et enkelt hold på, har PGT tabt et par
af de farverige medlemmer af familien.
Gøteborg kommer med et enkelt pigehold
og et enkelt drengehold, så tilbage står
Stockholm, København og værterne fra
Helsinki til at skabe bredden.

Sidste år i Stockholm blev det besluttet at
lade årgangsinddelingerne rotere, så man
sagde farvel til den ældste årgang – '95-
erne – og i stedet lod man 96/97-erne danne
det ældste hold. Dermed understregedes
favoritværdigheden for vores stærke hold i
netop den årgang, der efter 3 tabte finaler
til vores egne 95-ere svigtede favoritværdig-
heden sidste år ved at tabe finalen til Stock-
holm.

For vores 98-drenge betyder ombrydningen,
at de ikke skal op mod Gøteborgs stærke
97-hold, men da vi selv er oppe på 15-16
spillere i 98/99-årgangen, skal vi muligvis
sprede ressourcerne på to hold, og det skal
blive spændende at se, om vi har bredde
nok til at gentage 95/96'ernes magtdemon-
stration med to danske hold, der gik hele
vejen til finalen.

00/01-erne er ikke helt så mange spillere,
og er primært bygget op omkring vores
01'ere, og deres opgave bliver ikke mindre
udfordrende af, at Gøteborgs hold i rækken
indeholder en del 99'ere på dispensation.

På pigesiden skal vores 99'ere, der startede
flot sidste år i Stockholm, men endte med at
tabe sølvkampen, op mod Stockholms
stærke hold og et Gøteborghold, der tæller
en række 97'ere – det bliver svært…

- men hårdeste opgave står vores mindste,
Pige 01/02, overfor. Ikke alene skal de igen i
år spille i en mixet række, hvilket i svenske
øjne betyder et hold, hvor der er en enkelt
eller to piger på et drengehold, men derud-
over stiller Stockholm nok med et (drenge)
hold, hvor der er spillere, som er for gamle
med. Alligevel er pigerne måske netop det
hold, der er allermest tændte og for-
ventningsfulde; sådan er den ægte PGT-ånd!

 ** Straffe, straffe! Dommer!!
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Årets afslutningsfest

Årets afslutningsfest den 26. nov. sidste år
blev igen afholdt hos Fischer café på Victor
Borges Plads med en dejlig 2 retters menu.
Vi gik alle mætte derfra og stemningen var
særdeles høj i den næsten ulidelige varme i
underetagen, hvor ca. 20 havde tilmeldt sig.
De sædvanlige taler blev holdt af Tage,
formand Martin N., Poul Abrahamsen og
Alan M.
Udover dette, var der pokaloverrækkelse
samt traditionen tro, konkurrencer.
Stor tak til festkomiteen, som bestod af David
F. og Miki F.
Tage gennemgik året, som var gået skidt i
foråret med en nedrykning til følge, troede
vi, men KBU reddede os på målstregen og
gav os lov til at fortsætte i serie 3, da AC
Frederiksberg havde trukket sig ud af
turneringen til den kommende sæson.
Heldigvis gik efteråret i den nye sæson
meget bedre, idet vi overvintrede på en 8.
plads ud af 13 hold.
Der er kommet mange nye unge spillere til,
som lover godt for fremtiden, hvis vi kan
beholde alle, men vi kan godt bruge nogle
flere.
Træningsfliden har været stabil, hvilket også
afspejler sig i resultaterne, men det kan og
skal blive bedre i den spændende, kom-
mende afslutningssæson.
Fair match day stillingen for 1. holdet viser,
at vi er helt i top, og hvis vi fortsætter i
samme spor i foråret, er der gode muligheder
for, at vi snupper 1. pladsen og de mange
penge, der følger med.
27 spillere har deltaget på 1. holdet, hvilket
er meget fint. Kommer man over de 30-35,
er det ofte noget skidt, som ofte vil afspejle
stillingen, idet ingen små klubber har så
mange stærke spillere.

Trænerne Miki F., Jonathan S. og David F.
har gjort et rigtig fint arbejde. De har nu
fungeret i 4 sæsoner og har været stærkt
medvirkende til, at holdet fungerer.
I forhold til GULDHOLDET fra Rom 2007, er
der blot 6 tilbage, så det er godt at se, at der
er kommet nye til.

FLIDSPOKALEN: Proportionerne for flids-
pokalen er den spiller, som møder flittigst
til træning og samtidig er en god kammerat.
Valget var ikke let, idet vores trænere ikke
havde holdt styr på træningsindsatsen i
foråret, hvor jeg ikke var med som leder.
Alle 3 trænere, uafhængige af hinanden,
pegede dog på Elul, da Tage præsenterede
dem for 3 potentielle emner. For efteråret
var der dog ingen tvivl. Det var Elul.

Elul, som har spillet stort set hele sin
ungdomstid i Hakoah, kom på 1. holdet
allerede som 17-årig. Han var da noget
rebelsk og havde lidt svært ved at følge med,
bl.a. fordi han var noget bange for de store
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fysisk stærke seniorspillere og fordi han
spillede på en unaturlig plads på kanten.
Elul er teknisk stærk og er en af de få spillere,
som ser virkeligt godt op og er blevet én af
holdets store kreatører i dag. Selvom han
langt fra er den største i højden, har han en
enorm springkraft og kommer ofte højere
op end spillere, der måler 1,85 m. Han er
meget lyttende når han får input, og i dag
har han også udviklet sig til at være en
fysisk stærk spiller, som ikke er bange for
at gå ind i tacklingerne.
STORT TILLYKKE

ÅRETS SPILLER 2011: For at opnå status som
årets spiller, der er afdelingens højeste ud-
mærkelse, skal man have opnået højeste
gennemsnit pr. kamp, samt deltaget i 85 %
af disse. Dette følger kalenderåret. Samtidig
skal man være en god kammerat samt være
en god repræsentant for klubben, såvel
udenfor som inde på banen. Ligeså skal man
have mødt flittigt til træning.
Valget var ikke særlig svært, idet årets spil-
ler og mange gange tidligere vinder af denne
pokal, som er skænket af legenden Poul
Abrahamsen, blev vundet af David F. Han er

en stor og stærk spiller, som altid har været
et stort aktiv samt en trofast spiller siden
han kom til klubben. Han går altid forrest i
kampene, har aldrig ytret ønske om at for-
lade klubben og har været og er stadig et
stort klubmenneske. Han er meget stædig
og kommer ofte i diskussion med
dommeren, er meget beskyttende, især
overfor de unge spillere og er én af de
spillere / trænere, som ofte har kunnet se
noget positivt i holdet, selv om det så mere
end sort ud. Jeg ville have ønsket, at en
anden end ham havde fået pokalen, idet han
har fået den så mange gange, men vi kan
bare ikke forbigå ham. Han har arrangeret
vore afslutningsfester i rigtig mange år. Han
er en STOR Hakoahner.
STORT TILLYKKE
Tage

Vinterstarten er i fuld gang, og spillerne
møder flittigt op. Det er flere år siden vi har
været så mange til træningen. Om tirsdagen
er vi mellem 17 og 20 spillere.
Hver anden torsdag har vi formået at få
fitnessinstruktør Camilla S. til at køre et
hårdt program, som vil give os troen på
styrke til den kommende sæson. Camilla var
også med, da vi i sin tid rykkede op i serie 1.

Vi skal igennem 6 træningskampe, som
starter den 26. februar til 1. april. Se
programmet på www.hakoah.dk under
SENIOR/1.senior/nyhedsarkiv.

Turneringen forventes at starte 10. april.
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REGNSKA

DRIFTSREGNSKAB FOR J.I.F.HAKOAH 1. JANUAR 2011 - 31. DECEMBER 2011    

KONTINGENTER M.V.: 2010

Kontingenter   0 - 18 år 25.180,00 23.845,00
Kontingenter 19 - 25 år 18.685,00 15.690,00
Kontingenter over 26 år 73.237,00 71.275,00
Deltagerbetaling 0 - 18 år 186.189,00 65.210,00
Deltagerbetaling over 26 år 0,00 4.850,00
Materialetilskud 50.985,75 75.289,00
Lokaledriftstilskud 47.790,00 48.562,00
Tilskud 6.975,53 16.000,00
Renter 3.602,71 2.315,08
Øvrige indtægter 398,91 407,11

Kontingentindtægter m.v. i alt 413.043,90 323.443,19

SEKRETARIAT:

Porto 1.689,75 1.588,50
Nets 4.345,13 4.803,26
Kontingenter 8.247,70 8.952,85
Repræsentation 6.630,20 100,00
Forsikringer 10.101,51 10.299,00
Kontorartikler 3.097,50 3.137,89
Diverse 20.656,45 17.169,64

Sekretariatudgifter i alt -54.768,24 -46.051,14

HAKOAHNEREN:

Annonceindtægter 13.950,00 13.650,00

Udsendelse 8.048,81 6.659,91
Trykning m.m. 24.696,88 19.385,00

Udgifter i alt 32.745,69 26.044,91

RESULTAT HAKOAHNEREN -18.795,69 -12.394,91

AKTIVITETSSEKTIONER:

Sponsortilskud senior 0,00 9.294,93
Sponsortilskud ungdom 5.408,75 9.187,50
Andre indtægter ungdom 82.671,00 16.142,00

Indtægter ialt 88.079,75 34.624,43

Godtgørelser 37.420,00 37.342,50
Sal- og baneleje 73.740,00 77.222,50
Materialer seniorer 7.915,38 14.419,18
Materialer ungdom 7.982,12 8.625,00
Turneringsudgifter seniorer 37.348,00 35.903,85
Turneringsudgifter ungdom 28.500,12 31.989,72
Rejser ungdom 236.131,53 96.235,32
Afdelingsfester seniorer 3.978,75 2.300,00
Afdelingsfester ungdom 2.317,15 0,00
Bøder seniorer 0,00 2.150,00
Bøder ungdom 200,00 0,00

Udgifter i alt 435.533,05 306.188,07

RESULTAT AKTIVITETSSEKTIONER -347.453,30 -271.563,64

SAMLET DRIFTSRESULTAT -7.973,33 -6.566,50
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SKAB!!!
STATUS PR. 31. DECEMBER 2011  2010

AKTIVER:

Bank, giro beholdning 299.412,88 382.227,38
RN Mindefond 47.724,21 47.247,47
Obligationsbeholdning 5.711,81 5.853,47
Tilgodehavende kontingenter 17.340,00 12.980,00
Tilgodehavende andet 1.500,00 0,00
Forudbetaling 16.505,96 1.125,00
Depositum, DAI 500,00 500,00
Beholdning emblemer 3.000,00 3.000,00
Vandrepokaler 630,00 630,00
Materialer 19.375,00 8.000,00

Aktiver i alt 411.699,86 461.563,32

PASSIVER:

Skyldige omkostninger 93.433,74 137.648,87
Skyldig godtgørelser 2.325,00 0,00

Egenkapital:
Primo 323.914,45 330.480,95
Overført resultat -7.973,33 -6.566,50
Ultimo 315.941,12 323.914,45

Passiver i alt 411.699,86 461.563,32

Udsendelse 8.048,81 6.659,91
Trykning m.m. 24.696,88 19.385,00

Udgifter i alt 32.745,69 26.044,91

RESULTAT HAKOAHNEREN -18.795,69 -12.394,91

AKTIVITETSSEKTIONER:

Sponsortilskud senior 0,00 9.294,93
Sponsortilskud ungdom 5.408,75 9.187,50
Andre indtægter ungdom 82.671,00 16.142,00

Indtægter ialt 88.079,75 34.624,43

Godtgørelser 37.420,00 37.342,50
Sal- og baneleje 73.740,00 77.222,50
Materialer seniorer 7.915,38 14.419,18
Materialer ungdom 7.982,12 8.625,00
Turneringsudgifter seniorer 37.348,00 35.903,85
Turneringsudgifter ungdom 28.500,12 31.989,72
Rejser ungdom 236.131,53 96.235,32
Afdelingsfester seniorer 3.978,75 2.300,00
Afdelingsfester ungdom 2.317,15 0,00
Bøder seniorer 0,00 2.150,00
Bøder ungdom 200,00 0,00

Udgifter i alt 435.533,05 306.188,07

RESULTAT AKTIVITETSSEKTIONER -347.453,30 -271.563,64

SAMLET DRIFTSRESULTAT -7.973,33 -6.566,50
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Til Hakoah's generalforsamling 2012 vil bestyrelsen
fremlægge en nyrevideret udgave af foreningens love.

Ændringerne foreslås primært for at bringe
lovene ajour med de realiteter foreningen
bestyres efter og omfatter primært områder,
der vedrører bestyrelsens valg og
konstituering, hvor vi ikke længere har
separate sektioner.
Andre væsentlige ændringer omfatter
reglerne for valgbarhed til bestyrelsen,
muligheden for at afgive stemme ved
generalforsamlingen ved fuldmagt, samt
bestemmelserne om eventuel opløsning af
foreningen.
I nedenstående er det muligt at orientere
sig om de foreslåede ændringer.

JØDISK IDRÆTSFORENING HAKOAH
Stiftet den 12. oktober 1924.
§ 1
Foreningens navn er
”JØDISK IDRÆTSFORENING HAKOAH”.
§ 2
Foreningen har hjemsted i Københavns
kommune.
§ 3
Foreningens formål er at udbrede interessen
blandt jødisk ungdom for at dyrke idræt i
fællesskab med andre med jødisk tilknyt-
ning samt deltage i jødisk kulturelt og
humanitært arbejde.

OPRINDELIG: Foreningens formål er at udbrede
interessen blandt jødisk ungdom for at dyrke idræt
samt deltage i jødisk kulturelt og humanitært
arbejde.

§ 4
Foreningen er tilsluttet Danmarks Idræts-
forbund, Maccabi World Union, Dansk
Zionistforbund og Dansk Maccabi Forbund.

OPRINDELIG: Foreningen er tilsluttet Dansk
Idrætsforbund, Maccabi World Union, Dansk
Zionistforbund, Skandinavisk Jødisk Ungdoms-

forbund, Dansk Maccabi Forbund  og Dansk Arbejder
Idrætsforbund (DAF er en underafdeling af DIF).

§ 5
Anmodning om optagelse som aktivt eller
passivt medlem sker ved henvendelse til et
af foreningens bestyrelsesmedlemmer eller
ledere, som på førstkommende bestyrelses-
møde skal forelægge indmeldelsen til
endelig godkendelse.

OPRINDELIG: Anmodning om optagelse som aktivt
eller passivt medlem sker ved henvendelse til et af
foreningens bestyrelsesmedlemmer eller
afdelingsledere, som på førstkommende
bestyrelsesmøde skal forelægge indmeldelsen til
endelig godkendelse.

Som medlem af foreningen kan optages
enhver, som tilslutter sig foreningens for-
mål.

Følgende paragraf udgår:
Foreningen dyrker de idrætsgrene, som bestyrelsen
finder der er tilstrækkelig interesse for.

§ 6
Bestyrelsen fastsætter medlemskontingentet.

OPRINDELIG: a) Passivt medlemskontingent
fastsættes af generalforsamlingen.
b) For de aktive medlemmer fastsættes
kontingenterne af bestyrelsen.

§ 7
Hvis et medlem ikke har betalt kontingent i
et år, trods påkrav om indbetaling, er
bestyrelsen berettiget til at ekskludere ved-
kommende medlem.

OPRINDELIG: Hvis et aktivt medlem ikke har betalt
kontingent i 3 på hinanden følgende måneder eller
hvis et passivt medlem er bagud med mere end et års
kontingent, trods påkrav om indbetaling, er
bestyrelsen berettiget til at ekskludere vedkommende
medlem.

Et af den grund ekskluderet medlem kan
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først optages på ny efter at have betalt sin
gæld. Bestyrelsen er berettiget til at give
henstand eller evt. kontingentfrihed for
medlemmer, der har vanskelige kår som
følge af f.eks. sygdom, arbejdsløshed eller
militærtjeneste.
§ 8
Udmeldelse kan kun ske skriftligt til et af
foreningens bestyrelsesmedlemmer eller
ledere.

OPRINDELIG: Udmeldelse kan kun ske skriftligt til
sekretariatet med virkning fra førstkommende
årsskifte.

§ 9
Foreningens bestyrelse består af formand,
kasserer og op til 7 øvrige bestyrelses-
medlemmer.
Formand og op til 4 bestyrelsesmedlemmer
vælges i ulige år
Kasserer og op til 3 bestyrelsesmedlemmer
vælges i lige år
Valgbar til bestyrelsen er kun medlemmer
af foreningen, der er fyldt 18 år.

OPRINDELIG: Foreningens bestyrelse består af
formand og 8 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges som ledere af 4
sektioner, jfr. nedenstående:
1.     Et sekretariat, hvortil vælges en kasserer og en
sekretær.
2. En PR-sektion, hvortil vælges to sektionsledere.
3. En seniorsektion, hvortil vælges to sektionsledere.
4. En ungdomssektion, hvortil vælges to
sektionsledere.
Under bestyrelsens ansvar varetages den daglige
ledelse af den enkelte sektion af de
generalforsamlingsvalgte sektionsledere. Sager der
angår mere end én sektion, skal i hvert tilfælde
behandles af den samlede bestyrelse.  Formanden,
der vælges særskilt på generalforsamlingen, vælges
i de ulige år. Fire bestyrelsesmedlemmer – én fra hver
sektion – vælges i ulige år. De fire øvrige vælges i lige
år. Valgbar til bestyrelsen og afdelingsledere er kun
personer, der er fyldt 18 år og medlem af et anerkendt
Mosaisk Troessamfund.

§ 10
Bestyrelsesmøder afholdes sædvanligvis en
gang månedlig. Det afholdes når formanden
eller to bestyrelsesmedlemmer skønner det
fornødent, og indkaldes med mindst 8 dages
varsel. I tilfælde af stemmelighed gør for-
mandens stemme udslaget.

Følgende paragraf udgår: Foreningens medlemmer
er forpligtiget til at rette sig efter de af ledelsen til
enhver tid givne instrukser. Såfremt et medlem
nægter at efterkomme disse, kan det af ledelsen
bortvises fra træningsstederne.

§ 11
Såfremt et medlem har gjort sig skyldig i et
særligt graverende forhold, kan det af
bestyrelsen ekskluderes af foreningen.
Ethvert ekskluderet medlem har ret til
personligt at forelægge sagen på den
førstkommende generalforsamling under
iagttagelse af § 13.
§ 12
Den årlige generalforsamling, som
indvarsles med mindst 14 dages varsel,
afholdes i marts måned som fysisk møde i
København med følgende dagsorden:

OPRINDELIG: Den årlige generalforsamling, som
indvarsles med mindst 14 dages varsel, afholdes i
marts måned med følgende dagsorden:

1) Valg af dirigent
2) Godkendelse af dagsorden
3) Formandens beretning
4) Regnskabsaflæggelse

OPRINDELIG: 4) Regnskabsaflæggelse for alle
sektioner

5) Indkomne forslag
6) Valg af bestyrelse
     a) valg af formand eller kasserer
      b) valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

OPRINDELIG: a)  valg af formand
        b) valg af sekretær/kasserer
        c) valg af sektionsleder til PR-sektionen
       d) valg af sektionsleder til seniorsektionen
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       e) valg af sektionsleder til ungdomssektionen.

7) Valg af revisorer samt revisorsuppleant
8)  Eventuelt
§ 13
Generalforsamlingen er foreningens højeste
myndighed og er beslutningsdygtig uanset
de mødtes antal. Alle spørgsmål afgøres ved
simpel majoritet. Dog kan foreningens love
kun ændres med 2/3 af de afgivne stemmer.
Forslag som ønskes behandlet, må være
formanden i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen.
Hvis der til formand/kasserervalg eller til
bestyrelsesvalg er opstillet flere kandidater,
end der kan vælges, kan der foretages
skriftlig afstemning. I andre tilfælde afgør
dirigenten, om skriftlig afstemning er for-
nøden. Stemmeret har ethvert medlem, der
er fyldt 16 år, og som ikke er i kontingent-
restance.
Stemmeberettigede medlemmer af forening-
en kan befuldmægtige andre medlemmer til
at afgive stemme på deres vegne ved
generalforsamlingen. Den underskrevne
fuldmagt skal godkendes inden mødets
start.

OPRINDELIG: Hvis der til formandsvalg eller til
bestyrelsesvalg er opstillet flere kandidater, end der
kan vælges, skal der foretages skriftlig afstemning. I
andre tilfælde afgør dirigenten om skriftlig
afstemning er fornøden. Stemmeret har ethvert aktivt
og passivt medlem, der er fyldt 16 år, som har været
medlem de foregående 4 måneder og som ikke er i
kontingentrestance. Medlemmer over 14 år har
adgang til generalforsamlingen.

§ 14
Ekstraordinær generalforsamling afholdes
når mindst 50 af foreningens medlemmer
indsender en skriftlig anmodning derom til
formanden, eller når bestyrelsen finder det
fornødent. Den ekstraordinære general-
forsamling indkaldes med mindst 8 dages
varsel og foregår som fysisk møde i Køben-

havn.

OPRINDELIG: Ekstraordinær generalforsamling
afholdes når mindst 50 af foreningens medlemmer
indsender et skriftligt andragende derom til
bestyrelsen, eller når bestyrelsen finder det fornødent.
Den indkaldes med mindst 8 dages varsel.

§ 15
Hvor lovene intet foreskriver, handler be-
styrelsen under ansvar for general-
forsamlingen. Foreningen er til enhver tid
underkastet love og reglementer for de
unioner, den er tilsluttet.
§ 16
Over foreningens indtægter og udgifter føres
et regnskab, der følger kalenderåret.
Regnskabet revideres af to general-
forsamlingsvalgte revisorer. Foreningen kan
tegnes af formanden eller kassereren i
forening med et andet medlem af be-
styrelsen.

Følgende paragraf udgår:
Bestyrelsen udpeger to repræsentanter til deltagelse
på Dansk Maccabi Forbunds årskongres.

§ 17
Foreningens opløsning kan kun ske med
2/3 flertal på to på hinanden følgende
generalforsamlinger, hvoraf den ene skal
være ordinær.
Ved foreningens opløsning tilfalder dens
midler og effekter et formål, der falder
indenfor foreningens formålsparagraf.

OPRINDELIG: Bestemmelse om foreningens opløsning
kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt
generalforsamling. Mindst ¾ af foreningens
medlemmer skal være til stede og 2/3 af disse skal
stemme for opløsningen. Ved foreningens opløsning
tilfalder dens midler og effekter et i velgørende
øjemed stiftet foretagende.

Således senest ændret ved foreningens
generalforsamling, København den 27. marts
2012.

Jødisk Idrætsforening Hakoah
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LSH

Bordtennis

Vi har det stadigvæk sjovt i bordtennis-
afdelingen.
Vi har Hillerødgadehallen til rådighed hver
onsdag, hvor alle, der har lyst, kan komme
og få lidt motion.
Vores 1. hold, (som i år er det eneste) klarer
sig meget godt og er nr. 1 i rækken i serie 3,
pulje 16. Vores spillere er på toppen af listen.
Shay er nr. 2 med 27 vundne kampe ud af
27. Han vandt således alle sine kampe.
Lennart er nr. 6 med 18 vundne kampe ud af
21, Jonas B. er nr. 8 med 16 vundne ud af 21
kampe og undertegnede er nr. 29 med 3
vundne kampe ud af 12.
Forneden finder I den aktuelle stilling i
rækken.
Kom og være med, hvis du har lyst. Alle er
velkomne.

Med venlig hilsen

Simon Fish

Bordtennisstillingen

Hold   K  V  U  T  Score       Point
Hakoah 1   9  9  0  0  72-18         18
Brønshøj 9 11  8  2  1  72-38         18
Københavns BTK 12 10  6  1  3  50-50         13
Gladsaxe 4 11  4  2  5  52-58         10
Kildeskoven 5   9  4  0  5  41-49           8
Virum 7 10  1  4  5  43-57           6
Vedbæk 3 10  1  2  7  37-63           4
Ballerup 5 10  1  1  8  33-67           3
Herlev 9 trukket   0  0  0  0    0-0           0

LSH
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 Smoking fra 999.-
Smoking sæt:
Smoking · Smokingskjorte · Butterfl y

Wool-blend kun 1.199.-
Luksus Super100 uld kun 1.999.-
Hvidt sæt   kun 2.399.-
Føres også i Cerruti Superissimo, 
samt Zegna metervare.
Danmarks største udvalg i størrelser, 
fra 44 til 136. Føres også i korte og lange.

Jakét Inklusiv stribet buks 

Før pris 3.599.-  2.599.-
Silke vest, Kravat/Pyntetørklæde samlet 799.-
Lang selskabshabit
i skyggestrib., fås i sand og sort. 2.999.-

Vort speciale er fest og selskabstøj! 
Se vort store udvalg på Jardex.dk

Lyngby Hovedgade • Roskilde Algade
Rødovre Centrum

Kjole og hvidt sæt
Super 100 Wool. Inklusiv: 

Skjorte 599.- 
Sløjfe 99.- 

Hvid vest 599.-
Normal pris 4.796.-

3.999.-

Sort vest 799.-
Playboy Laksko 1.299.-

BREDGADE 23
1260 KØBENHAVN K

TELEFON 33 14 19 40
TELEFAX 33 13 30 35

E-MAIL: LA-Law@danjur.dk

ADVOKAT

Finn Altschuler
LINDE & ALTSCHULER A/S

MØDERET FOR HØJESTERET
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Seniorholdets forberedelse til den nye sæson




