
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         

Medlem af Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI)  

             Sponsorer i HI’s hovedafdeling:      

 

Referat af Repræsentantskabsmøde den 6. marts 2019 
 

1. Valg af dirigent og kontrol af repræsentanter 
Steffen Glaas blev valgt til dirigent 
Der var 39 stemmeberettigede medlemmer til stede. 
 

2. Formandens beretning 
Repræsentantskabsmødet startede med at forsamlingen mindes tidligere formand for HI Erik 
Tvernø, som døde i maj 2018. 
 
Formandens skriftlige beretning var udsendt, og Annelise havde nogle mundtlige kommentarer til 
denne. 
 
Herlev Idrætsforening har stadig overskud på driften. HI-festen i 2018 gav igen overskud, så festen 
er stadig på rette spor, selvom der jo ikke er lige så mange siddepladser som førhen. Billetterne 
bliver solgt hurtigt ved hjælp af Facebook. Stor tak til festudvalget og de afdelinger, der yder et 
fantastisk arbejde. 
Afdelingernes bidrag til økonomien er gennem mange år fastholdt på 800 kr., og det bliver vi ved 
med, selvom der er sponsorer der falder fra. Annelise takkede Nordea og Mediecentret Herlev 
Bladet for deres sponsorater. 
 
Tak til Herlev Bladet, som giver spalteplads til de gode historier fra idrættens verden. Annelise 
takkede for det gode samarbejde med bladets medarbejdere. Idrætten siger ligeledes tak for den 
økonomiske støtte fra Herlev Bladets Fond. Det er ikke nemt at finde sponsorer, så støtten fra 
Fonden er uvurderlig. 
 
Team Herlev har også i 2018 støttet idrætten i Herlev. I det forløbne år har Ishockey, Fodbold, 
Basket, Svømning, Håndbold og Taekwondo modtaget støtte. Annelise takkede for støtten fra Team 
Herlev, den er værdsat. 
 
Idrætten bliver også prioriteret i Herlev Kommune. I 2018 fik vi endelig et stadion, der både kan 
bruges til fodbold og atletik. Løbebanerne blev færdige og takket være Herlev Bladets Fond kom der 
også et højdespringsanlæg. Arbejdet med den nye skøjtehal blev påbegyndt. Nu håber vi bare, at vi 
får et byggeri, der ikke skal renoveres om få år. Det er nemlig dyrt på vedligeholdelseskontoen at 
spare. 
 
Det er dejligt at borgmesteren lytter og lægger vægt på samarbejdet og dialogen mellem 
kommunalbestyrelsen, forvaltningen og idrætten fungerer. Samarbejdet mellem skolerne og idrætten 
er i gang. Idrætsklassen er etableret og der er god ansøgning til endnu en årgang. 
 
Der er et godt samarbejde på idrætsområdet med forvaltningen, og der lyttes, når der opstår 
problemer på idrætsanlæggene. Men tingene flytter sig ikke hurtigt i øjeblikket, da der snart er gået 
et år uden en idrætschef, og det kan mærkes. 
 
Møderne i Idrætsforum med formanden for Kultur- og Fritidsudvalget Kim Wacker for bordenden 
fungerer som et bindeled mellem idrætten, forvaltningen og kommunalbestyrelsen. Skolerne er 
repræsenteret i Idrætsforum og idrætten har en repræsentant med i Skolerådet. 
 



  

Årets burgerparty og seniorfest blev ikke afholdt i 2018. Man ønskede fra politisk side nogle nye 
retningslinjer, som stadig ikke er på plads. Det betyder, at årets leder i Herlev kommune ikke blev 
kåret. Vi synes, de gode resultater skal fejres. 
 
Æresbevisninger: 
Årets aktive blev Kim Staal fra Ishockey 
Årets leder blev Sus Overgaard Nielsen fra Ishockey 
Legat til Bahram Lofty – fra HI Pool Club 
Legat til Nete Brønnum Carlsen – fra Taekwondo 
Legat til Charlotte Petersen – fra Taekwondo 
 

3. Kassereren aflægger regnskab 
Kassereren gennemgik regnskabet, som var uddelt. Der har igen i år været et overskud.  
Der var ingen kommentarer til den mundtlige beretning af regnskabet 
 

4. Indkomne forslag 
Der er ikke modtaget nogen forslag 
 

5. Valg 
Formand Annelise Fenger blev genvalgt for 2 år 
Sekretæren afgik efter tur og Mai-Britt Mikkelberg blev valgt for 2 år 
Kassereren afgik før tid og Kim Larsen blev valgt for 1 år 
Menigt medlem afgik før tid og Peter Dall blev valgt for 1 år 
Suppleant Søren Damgaard-Mørch blev genvalgt for 1 år 
Revisor Peter Gyde blev genvalgt for 2 år 
Revisorsuppleant Steffen Glaas afgik efter tur og Ole Steen Nielsen blev valgt for 1 år 
 

6. Eventuelt 
Ingen ønskede ordet i forsamlingen. 
 
Annelise Fenger ønskede tillykke med valget til Peter Dall, Mai-Britt Mikkelberg og Kim Larsen. 
Annelise sagde tak for arbejdet i Forretningsudvalget til Britt Spangsberg og Lene Understrup. 
 
Æresbevisninger 
Jørgen Nielsen fra Bordtennis fik et guldemblem med æreskrans for sin mangeårige indsats for 
klubben. 
 
Ole Steen Nielsen blev æresmedlem for sin store indsats som kasserer. Annelise Fenger takkede 
ligeledes Ole Steen for arbejdet med skabelsen af Fonden Herlev Bladet, som har været til stor 
støtte for Herlev Idrætsforening. 
 
Peter Dall blev æresmedlem for hans aktive og ledermæssige aktiviteter i Løbe og Atletikklubben. 
Peter deltager også i rigtig mange opgaver i Idrætsforeningen og i Herlev. 
 
Søren ”Topper” Hedegaard blev æresmedlem. Topper har gennem tiden været medlem i mange af 
HI’s afdelinger. Han har ydet en stor indsats for idrætten og skolesamarbejdet, ligesom han har 
startet Basket i Herlev og deltager meget i klubbens arbejde. 
 
Annelise takkede dirigenten for en god mødeledelse. 

 
 
_________________________________ 
 
Steffen Glaas, dirigent 


