
 

 

Referat af HI repræsentantskabsmøde 

Onsdag den 11. marts 2015 kl. 19.30  
i Herlev Medborgerhus 

   Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og kontrol af repræsentanter. 
Steffen Glaas blev valgt som dirigent og kan 
konstatere, at repræsentantskabsmødet er lovligt 
varslet og indkaldt i Herlev Bladet. Ud af 152 
stemmeberettigede er der 47 til stede. Herudover 
er der ca 60 personer til stede. 

 
2. Formandens beretning. Formanden henviste til 

den skriftlige beretning, som er udsendt og 
supplerede med den mundtlige beretning. Årets 
æresbevisninger blev uddelt. 

 
HI Legat 
Jesper Lundin, Herlev Basket 
Jens Gleerup Madsen, formand HI Pool 
Anni Jensen, formand GHG 
 
Årets Aktive 
Herlev/Hjorten Håndbold, 1. hold Herrer 
 
Årets leder 
Thomas Prehn, formand HI Fitness 
 
Der var spørgsmål fra salen om 
adgangsforholdene i hallerne, herunder de låste 
døre i Herlevhallen, som formentlig ikke lever op 
til brandmyndighedernes krav og den manglende 
vagtordning om aftenen og i weekender. 
Formanden oplyste, at det også havde været 
drøftet på Hovedbestyrelsesmødet og det vil blive 
taget op med kommunen. 
 
Der blev ligeledes spurgt til renoveringen af 
Herlev Stadion, herunder lagde Per Håkonsson 



 

 

fra HI Gymnastik vægt på en offentlig høring, så 
alle kunne fremkomme med ønsker. Løbebanerne 
er også vigtige for gymnastik, ligesom resten af 
atletikfaciliteterne, da man fortsat ønsker at kunne 
tage idrætsmærker. 
 
Formanden redegjorde for det forslag, der nu er 
fremlagt fra HI’s side, hvor løbebanerne bevares 
delvist.  
 
Formandens beretning blev godkendt. 

 
3. Kassereren aflægger regnskab 
 

4. Indkomne forslag. Der var ikke indkommet 
forslag. 

  
5. Valg: 
a) formand (Annelise Fenger) Genvalgt 
b) sekretær (vakant) Lene Understrup opstiller til 

posten og bliver valgt 
c) suppleant (Søren Damgaard-Mørch) Genvalgt 
d) revisor (Peter Gyde) Genvalgt 
e) revisorsuppleant (Steffen Glaas) Genvalgt 
De under a), b) og d) nævnte er valgt for 2 år. De 
øvrige for 1 år. 
 

6. Evt. Dirigenten takkede for god ro og orden. 
Formanden takkede dirigenten og afsluttede His 
repræsentantskabsmødet med et fælles leve for 
HI.  

 
 


