
Referat af repræsentantskabsmøde den 2. marts 2016 

 

1. Valg af dirigent og kontrol af repræsentanter 
Steffen Glaas blev valgt. 
Der var 34 stemmeberettigede medlemmer til stede. 
 

2. Formandens beretning 
Formandens skriftlige beretning er tidligere udsendt. 
Økonomien er fin. 60’er festen afholdt i 2015 gav et lille overskud. 
Annelise takkede sponsorerne for deres støtte til foreningen. Ekstra tak til Herlev 
Bladet for deres dækning af idrætten i den lokale avis. Også en tak til Fonden 
Herlev Bladet, som har støttet idrætten med mange penge. Tak til Team Herlev for 
støtten. Nordea er gået ud af Team Herlev, i stedet er Jyske Bank trådt ind. 
Kommunen har trods lavvande stadig bibeholdt det høje aktivitetstilskud. Der har i 
det forløbne år været en god dialog med kommunen og idrætten. 
 
Årets aktive: Søren Dahl - HI-Svømning  
Årets leder: Bente Christensen – HI-Tennis 
3 legater blev uddelt til:  Annette Fischer – HIH-Håndbold 
   Mathias Westerman -  HI- Svømning 
   Jack Dige Streit – Tri & Motion 
Annelise sluttede sin beretning med at oplyse, at vi har fået flere medlemmer i 
2015. Fitness er vores største afdeling pænt efterfulgt af svømning. 
 
Der var ingen kommentarer til den mundtlige beretning. 
 

3. Kassereren aflægger regnskab 
Regnskabet var uddelt - Der har været et lille overskud, som dels skyldes, at vi ikke 
i 2015 har afholdt et seminar.  
 
Herlev Bladets Præmiekonto er ændret, således at HI-kassereren for udbetalt de 
50.000 kr., som derefter udbetales af kassereren til de afdelinger, der har søgt om 
tilskud fra præmiekontoen.  
 
Ingen kommentarer til regnskabet  
 

4. Indkomne forslag 
Der er ikke modtaget nogen forslag 
 
 



5. Valg 
a) Næstformand  - Søren”Topper” Hedegaard blev genvalgt for 2 år 
b) Kasserer - Ole- Steen Nielsen blev genvalgt for 2 år 
c) Menigt medlem – Britt Spangsberg blev valgt for 2 år 
d) Suppleant - Søren Damgaard blev genvalgt for 1 år 
e) Revisor - Jørgen Andersen blev genvalgt for 2 år 
f) Revisorsuppleant  - Steffen Glaas blev genvalgt for 1 år 
 

6.  Eventuelt 
Annelise takkede Allan Strøbæk for sit arbejde i FU. Allan havde trukket sig tidligere 
på året på grund af helbredet. 


