
 

 

Referat af repræsentantskabsmøde 
Onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.30  
i Herlev Medborgerhus 

Inden første punkt blev der afholdt 1 min tavshed til ære for Arne Sørensens minde. 

 
1. Valg af dirigent og kontrol af repræsentanter. Steffen 

Glaas vælges til dirigent som kontroller at 
repræsentantskabsmødet er lovligt. Ifølge vedtægter 
er mødet varslet rettidigt i lokalavisen. Ud af 160 
stemmeberettigede er 40 mødt op.     

 
2. Formandens beretning 

 
Uddrag fra den skriftlige beretning: 
En stor tak til vore sponsorer. Disse aftaler og indtægterne derfra er en meget 
væsentlig støtte for vort arbejde med at give mulighed for en stærkere profilering af 
sporten i Herlev til glæde både for eliten og bredden. Vi er meget glade for den 
støtte, vi får gennem aftalerne, og håber også, at vore sponsorer føler, at de “får 
noget for pengene”, selvom det kan være svært at måle direkte. I den forbindelse skal 
der selvfølgelig også lyde en opfordring til at bruge vores sponsorer, når muligheden 
byder sig.  
 
Idrætten er stadig på dagsordenen i Herlev kommune. Herlevs borgmester 
interesserer sig for og prioriterer idrætten i Herlev. Det sker i samarbejde med Team 
Herlev, men også gennem budgettet til aktivitetstilskud, som til vores tilfredshed er 
fastholdt. Også de seneste års udbygning af idrætsfaciliteterne viser, at Herlev 
kommune satser på idrætten. Vi er glade for samarbejdet med Herlevs borgmester 
Thomas Gyldal Pedersen.  

Herlev Bladet giver megen spalteplads til HI’s sportslige præstationer. Bladet følger 
godt med i byens idrætsliv og sørger for fin omtale. Der eksisterer et godt 
samarbejde med redaktionen, som interesseret følger med i både små og store 
idrætsbegivenheder. Indtrykket er også, at idrætsstoffet læses af mange af Herlevs 
borgere.   

 
 
2013 har været et godt år for HI og for idrætten i Herlev. Jeg glæder mig over de 
resultater, vi har opnået sammen – der er noget, der lykkes, når vi nu er over 8000 
aktive medlemmer i HI!  



 

 

 
Æresbevisninger: 
 
HI legat: 
GHG Emilie Pingel og Sidsel Christensen 
Herlev Løberne Dan Havmand og Jens Havmand 
HI Svømning Jasmin Abdulkadir, Pernille Juel og Anders Møller 
 
Årets aktive: 
HI Svømning Magnus Westermann 
 
HI æresmedlem: 
Johnny Nielsen 
 
Årets leder: 
HI Kunstskøjte Bente Fromm 
 
Ingen kommentar til beretningen 
 

 
3. Kassereren aflægger regnskab 

Ingen kommentar til regnskabet. 
Regnskabet godkendes. 

 
4. Indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag. 
  

5. Valg: 
a) næstformand (Søren Damgaard Mørch) ønsker ikke 

genvalg. Søren Topper Hedegård opstiller til posten 
og vælges. 

b) kasserer (Ole Steen Nielsen)genvalgt 
c) medlem (Allan Strøbæk)Genvalgt 
d) suppleant (Søren ”Topper” Hedegaard)ønsker ikke 

genvalg. Søren Damgaard Mørch opstiller og vælges 
e) revisor (Jørgen Andersen) 
f) revisor (Vakant)Peter Gyde opstiller og vælges 
g) revisorsuppleant (Steffen Glaas) 
De under a), b), c) og e) nævnte vælges for 2 år. De 
øvrige for 1 år. 

 

6. Eventuelt. Ingen punkter                                                          


