
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

                                                          
 

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

             Sponsorer i HI’s hovedafdeling:      
 

Herlev Idrætsforening 

Formandens beretning for året 2018/2019 
 

Medlemstal 

Herlev Idrætsforening er en paraplyorganisation med 24 afdelinger. Organisationen spænder over 
22 forskellige sportsgrene samt en hvilende afdeling (HITA), der er tværgående og indeholder 
Minisport. 

Fitness Nord er stadig HI’s største afdeling nu med over 2.000 medlemmer, hvoraf langt de fleste er 
bosat i Herlev. HI Svømning har stadig mere end 1.500 medlemmer. Badminton har haft en 
fremgang og har nu 551 medlemmer. Der har kun været en mindre tilbagegang i medlemstallet i få 
afdelinger. Det samlede medlemstal i HI’s afdelinger viser en stigning i medlemstallet på 231 
medlemmer, så vi nu er 9.453 pr. 31. december 2018. Vi har 9.230 medlemmer, som er aktive 
idrætsudøvere!  

Få afdelinger er gået lidt tilbage, men det overordnede billede viser stabilitet. 

Se i øvrigt vedlagte medlemsopgørelse.  

Hovedbestyrelse og Forretningsudvalg 
Hovedbestyrelsen har i årets løb holdt 5 ordinære møder, og Forretningsudvalget har holdt 4 møder, 
ligesom der har været afholdt møde med HI-festudvalget. I løbet af året har Jakob Lind Tolborg 
været gæst på et møde i Hovedbestyrelsen, hvor han fortalte om, hvordan foreninger kan benytte sig 
af branding på de sociale medier. 

På repræsentantskabsmødet 2018 var der genvalg til næstformand Søren ’Topper’ Hedegaard, 
kasserer Ole Steen Nielsen og menigt medlem Britt Spangsberg. Søren Damgaard-Mørch blev 
genvalgt som suppleant. Jørgen Andersen blev genvalgt som revisor, og Steffen Glaas blev genvalgt 
som revisorsuppleant.  

I årets løb har Kunstskøjte fået en ny formand, Kristina Ronnesen, ligesom der er valgt ny formand 
for Herlev Rebels, Kim Toft. Vi vil sige tak for indsatsen i Hovedbestyrelsen til den afgående 
formand Kim Larsen. 

Afdelingerne 
2018 har bragt mange flotte idrætsresultater til Herlev Idrætsforening. Svømning er fortsat i 
fremgang både medlemsmæssigt og resultatmæssigt. HI Fitness fortsætter deres medlemsfremgang 
og har nu over 2.000 medlemmer. Og både HI Fitness og HI Svømning har lange ventelister.  



 

 

BMS Herlev spiller igen i år i Basketligaen med både et dame- og et herrehold. Så der spilles 
jævnligt basket på topniveau i Herlevhallen. 

Bordtennis spiller stadig i landets bedste række, og i år med god mulighed for at nå slutspillet for 
første gang i klubbens historie. Det fortjener flere tilskuere! 

Det er glædeligt, at alt tyder på, at Ishockey også i år kommer i slutspillet og fortsat er på vej 
fremad. Det glæder også det trofaste publikum og sponsorerne.  

Tri og Motion afholdt igen i 2018 med støtte fra Herlev Bladet et vellykket triathlonstævne med 
over 500 deltagere. Der var stor opbakning fra tilskuerne og frivillige, og det er blevet en stor 
begivenhed i Herlev, ligesom stævnet nyder stor opbakning fra forbundet.  

Taekwondo har igen opnået fremragende resultater med både danmarksmestre og 
europamesterskaber. 

Også GHG gymnastik klarer sig flot både på nationalt, nordisk og internationalt niveau. 

Det er en stor indsats, der ydes fra aktive, ledere og frivillige i alle HI’s afdelinger. Det er jer, der 
skaber gode rammer, muligheder og resultater for idrætten i Herlev. 

Sportslige resultater 
I 2018 er der igen hentet medaljer og mesterskaber til Herlev i en række af idrætsgrenene – 
Taekwondo, Kunstskøjte, Squash, GHG Gymnastik, Basket og Svømning gjorde det igen for blot at 
nævne nogle. Og både unge talenter og erfarne udøvere fra Herlev var repræsenteret ved 
Europamesterskaber, hvor vi for første gang i Danmark - og i Herlev fik en senior europamester i 
Pool, og som blev suppleret med guld og bronzemedaljer i ungdomsrækkerne. 

Det har krævet en stor indsats fra mange mennesker at skabe de flotte resultater. Træningstimer fra 
de aktive og mange timer er lagt på idrætsanlæggene af trænere, ledere og de mange frivillige. Så 
træningsanlæggene i Herlev kommune er blevet godt brugt for at nå resultater. Det kræver noget at 
udvikle så mange unge talenter i regi af Herlev Idrætsforening. 

I ’normale’ år inviterer Herlev kommune og borgmester Thomas Gyldal Pedersen til Burgerparty 
for de unge idrætsudøvere og en seniorfest for de voksne udøvere og ledere, så de gode 
idrætspræstationer kan blive fejret. 

I 2018 har man ønsket at ændre konceptet og udskudt festligholdelsen til 2019. Det betyder også, at 
Herlev kommunes lederpris ikke er blevet uddelt i 2018. 

 

Team Herlev 

Team Herlev udbetalte igen i 2018 et stort beløb i støtte til idrætten i Herlev. Det er en god og 
attraktiv erhvervsklub, der udover at støtte eliteidrætten i Herlev også skaber et godt netværk 
mellem medlemsvirksomhederne. Ved årsskiftet bestod Team Herlev af følgende virksomheder:  

Anlægsgartner Carsten Trænk, Bruun – Din Tøjmand, Herlev, Certego, COVI Precision A/S, 

CreaSign, Den Danske Forskningsfond, EL Sikring ApS, Cecilie’s, Glarmester Schlæger A/S, 

Hartzberg+, Herlev Bladet, J.P. Hoverby A/S, Jyske Bank, Knud Olsen VVS A/S, Krogsgaard-

Jensen A/S, NPV A/S, Roofer ApS, V. Lauridsen Totalbyg ApS, Wessberg & Korsgaard, Wihlborgs 

A/S, Zahle & Co. Electric A/S samt Herlev Kommune. 



 

 

I 2018 har følgende afdelinger i HI modtaget støtte fra Team Herlev:  

HI Fodbold, BMS Herlev, Herlev/Hjorten Håndbold, Herlev Taekwondo, Herlev Ishockey og 
HI Svømning.  
  

I alt blev der fra Team Herlev udbetalt 950.000 kr. i støtte til HI afdelinger. 
 
Team Herlev betyder meget for stabiliteten og udviklingen af eliteidrætten i Herlev, og det er 
glædeligt, at flere virksomheder vil være med, samtidig med at andre har været med i mange år. Det 
er vigtigt at fastholde niveauet for de årlige uddelinger, men der er også blevet plads til at støtte nye 
initiativer – det er vigtigt.  
 
Endnu en stor tak til alle medlemmerne af Team Herlev, I er med til at gøre en forskel for 
eliteidrætten i Herlev.  

Økonomi 
Regnskabet for 2018 udviser igen et overskud ikke mindst takket være vore sponsorer. Så vi har 
igen et regnskab, der viser, at vi fortsat er en velkonsolideret forening med en sund økonomi.  
    
I øvrigt henvises til regnskabet, der bliver fremlagt på Repræsentantskabsmødet.   

Sponsorer 

HI’s hovedafdeling havde ved årsskiftet to faste sponsorer, nemlig 

   

                  
 
 

 
 
 
En stor tak til vore sponsorer. Disse aftaler og indtægterne derfra er en meget væsentlig støtte for 
vort arbejde og giver et grundlag 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 HI’s 
medlemmer opfordres endnu en gang til at bruge og hjælpe vores sponsorer, når muligheden byder 
sig.  

Sportsprofiler 
Som et led i aftalen mellem Nordea Herlev, Herlev Bladet og HI kåres hver måned MÅNEDENS 
SPORTSPROFIL og en gang om året ÅRETS SPORTSPROFIL. Udvalget, som har bestået af 



 

 

Henrik Lüthcke fra Mediecentret Herlev Bladet og Annelise Fenger, Bente Christensen og Sten 
Nielsen fra HI, vælger MÅNEDENS SPORTSPROFIL, og i slutningen af året kårer Herlev Bladets 
læsere ved en afstemning blandt de månedlige profiler, hvem af dem der skal være ÅRETS 
SPORTSPROFIL. 

Følgende er blevet MÅNEDENS SPORTSPROFIL i 2018: 

  Januar  HI Taekwondo - konkurrenceholdet 
  Februar  Wolfpack, Basket    
  Marts   Svend Lehmann og Peter Jessen, HI Tennis 
  April   Liva Tanzer, HI Ju-Jutsu 
  Maj   U 16 drenge, HIH Håndbold 
  Juni   Søren Dencker, Herlev Ishockey Klub 
  August  Peter Drejer, Jernlungerne 
  September  HI Herlev Pool Club 
  Oktober  Kim Staal, Herlev Eagles 
  November  Maja Sørensen, HI Kunstskøjte 
  
 
Månedens profiler modtog hver en gavecheck på 1.000 kr. fra Nordea samt håndklæde/T-shirts fra 
Herlev Bladet. 

Herlev Bladets læsere kårede U 16 Drenge, Herlev/Hjorten Håndbold, til ÅRETS 
SPORTSPROFIL 2018. 
De modtog en check på 5.000 kr. fra Nordea, samt en statuette sponsoreret af Jørgen Wessberg A/S 
og udført på foranledning af Herlev Billedskole. En stor tak til Herlev Billedskole samt til Jørgen 
Wessberg A/S for den økonomiske støtte til fremstillingen.   
 
En stor tak til Herlev Bladet, som igen var vært ved et velbesøgt arrangement i Medborgerhuset, 
hvor et stort publikum morede sig over et stand-up show, hvor der blev set på Danmark og det 
danske sprog med et blik udefra. Arrangementet blev afsluttet med en som vanligt stor, 
velsmagende og populær buffet fra Ricky’s køkken. En god tradition med stor opbakning og 
interesse for den populære pris. 
 

 TAK til Nordea og Herlev Bladet for den støtte, de yder til denne aktivitet og til lykke til de 10 
modtagere. I det kommende år fortsættes traditionen, da vores to samarbejdspartnere fortsat gerne 
bidrager til Sportsprofilen, så der også i 2019 kåres 10 Månedens Sportsprofil og Årets Sportsprofil 
2019.   
 
Herlev Kommune 
Idrætten er på dagsordenen i Herlev kommune. Herlevs borgmester prioriterer idrætten i Herlev. 
Det sker i samarbejde med Team Herlev, men også gennem budgettet til aktivitetstilskud, ligesom 
der også er plads til anlæg i budgettet. I 2018 blev løbebanerne endelig færdige på Herlev stadion, 
ligesom der også blev etableret et højdespringsanlæg med hjælp fra Herlev Bladets Fond. Byggeriet 
af en ny skøjtehal er påbegyndt til gavn for både Kunstskøjte, Ishockey og det offentlige skøjteløb. 
Det er også nødvendigt med nye anlæg, hvis vi skal fastholde – og gerne øge – idrætsdeltagelsen 
både i regi af Herlev Idrætsforening og blandt borgerne. 



 

 

Samarbejde og dialog mellem idrætsliv og kommune er meget afgørende. Det er vigtigt, også når 
faciliteterne skal udbygges. HI er altid parat til at tage et ansvar for de forskellige hensyn, der skal 
bøjes mod hinanden for at få tingene til at lykkes – hvis vi bliver inddraget.  

Skolereformen kræver stadig et godt samarbejde mellem idræt, forvaltningen og skolerne. Idrættens 
bidrag er i høj grad baseret på frivillighed, og det bør der tages hensyn til. Det er vigtigt at være 
vedholdende, så de konkrete samarbejdsprojekter kan køre videre og forhåbentlig udbygges.  

Fra HI’s side har vi arbejdet for og støttet op omkring idrætsklasser i folkeskolerne. Det er 
glædeligt, at det er lykkedes, og at der kommer endnu en årgang i det nye skoleår. Samarbejdet er 
etableret med nogle af idrætsgrenene – og mon ikke det kan udbygges. Det er en god måde at pleje 
Herlevs unge talenter på. Så vi ser frem til et godt samarbejde med idrætten i Herlev. 

Der eksisterer et godt samarbejde på idrætsområdet med forvaltningen. Arbejdet i brugerudvalgene 
er godt, og der bliver lyttet. Men det er ikke altid, tingene flytter sig hurtigt, ligesom der er tydelige 
udfordringer, hvis man tager rundt på anlæggene. 

Der mangler vedligehold! Et af de nyere anlæg – Annekshallen - har været under reparation i et 
stykke tid. Det står ikke godt til med Squashhallen, som også trænger til reparation. Så der er 
udfordringer. En mindre ting er, at der mangler en bredbåndsforbindelse i Herlevhallerne, så man 
kan streame fra kampe – det vil være med til at brande sporten og Herlev. Den er blevet lovet for 
1½ år siden, men er stadig ikke kommet. 

 

HI har i året været repræsenteret i diverse råd og udvalg: 

Idrætsforum:               Annelise Fenger samt repræsentanter fra  
       vores afdelinger 
Repræsentant i Skolerådet: Maj-Britt Mikkelberg 
Squashhalfonden:    Annelise Fenger og Søren Damgaard-Mørch 
Team Herlev:    Annelise Fenger 
 
Herudover har repræsentanter for HI deltaget i arbejdsgrupper under Idrætsforum om hhv. 
breddeidræt og eliteidræt 

Idrætsforum 
     Idrætsforum har eksisteret siden 2006. Det er et forum for erfaringsudveksling og inspiration udefra 

og ikke mindst dialog. Det er vigtigt hele tiden at tænke i udvikling, så idrætten stadig kan tiltrække 
nye idrætsudøvere. Idrætten er med til at give herlevborgerne fælles oplevelser og dermed støtte op 
om fællesskabet. Formanden for Kultur og Fritid, Kim Wacker, er formand for udvalget, og det er 
positivt at se, at kommunalbestyrelsen er godt repræsenteret. Det er et tegn på en interesse og 
omsorg for idrætten og det frivillige arbejde i Herlev. 
 
Samarbejdet med skoler og fritidsordninger og idrætten er vigtigt, og det er positivt, at 
repræsentanter fra skolerne har plads i Idrætsforum, ligesom en repræsentant for idrætten deltager i 
Skolerådets møder.  
 
Arbejdet med at føre initiativer fra breddeidrætspolitikken ud i livet kører godt. Her halter det mere 
med initiativer på eliteidrætsområdet. Fra kommunalbestyrelsens side har man efter en dialog med 



 

 

Herlev Eagles besluttet en eliteidrætssatsning, som støtter op omkring den professionelle del af  
ishockey. Det er så muligt for de få idrætsgrene, der kan leve op til betingelserne, at forsøge at få 
del i midlerne i de kommende år. HI har efterlyst en sammenhængende eliteidrætspolitik. Der bør 
tænkes langsigtet - og her er talentudvikling et vigtigt element. 

 
Herlev Bladet 
Herlev Bladet vil gerne give spalteplads til HI’s sportslige præstationer. Uden en dedikeret 
sportsmedarbejder er det sværere for redaktionen at følge med i byens idrætsliv, men det har været 
afhjulpet med ansættelsen af en praktikant, som med ildhu kastede sig ind i arbejdet. Men det har 
også betydet, at idrætten selv skal melde ind om idrætsbegivenheder. Det skal der arbejdes med, så 
sporten stadig kan få en god dækning i bladet. Og med mere end 9.000 aktive idrætsudøvere i 
kommunen vil mange følge med i idrætsstoffet – og langt flere end de idrætsaktive vil læse med.   

Omtalen af MÅNEDENS SPORTSPROFIL og ÅRETS SPORTSPROFIL og Herlev Bladets 
deltagelse i kåringen af disse idrætsudøvere sætter vi stor pris på. Det er til gavn for hele idrætten i 
Herlev.  

Herlev Bladets Præmiekonto og det beløb på 50.000 kr., der er afsat hertil, er også en værdifuld 
støtte til vort arbejde.  

Fonden Herlev Bladet har også til formål at uddele donationer skattefrit til kulturelle og idrætslige 
formål, og idrætten bliver i høj grad tilgodeset. Formand for fonden er Søren Aarup, som også har 
tilknytning til og et godt kendskab til idrætslivet i Herlev. Annelise Fenger er fortsat idrættens 
repræsentant i bestyrelsen for Fonden Herlev Bladet.   

HITA – Herlev Idrætsforenings Tværgående Aktiviteter 
Vores tværgående afdeling dækker over aktiviteten Minisport, som er sat på pause. Det har været en 
populær aktivitet, og vi søger nye kræfter, der vil tage over, så de mindre drenge og piger kan 
komme i gang med at prøve og øve sig i de forskellige idrætsgrene, der er med i Minisport. 
 
Andre arrangementer 

Årets fest i Herlev var igen HI-festen med musik, et fyldt dansegulv og masser af mennesker i 
feststemning. Men det kræver også god organisation og fokus på hele tiden at justere og forbedre, 
så publikum stadig vil komme i stort tal. Johnny Nielsen og Sten Nielsen – med hjælp fra Peter 
Dall, Ole Steen Nielsen, Søren ’Topper’ Hedegaard og Søren Damgaard-Mørch – fik endnu en gang 
et flot arrangement op at stå med hjælp fra en række af HI’s afdelinger, som dermed også fik 
mulighed for at tjene til klubarbejdet. Billetterne til årets fest solgte nærmest sig selv – godt hjulpet 
af god reklame på Facebook, som Britt Spangsberg stod for. Så takket være den store arbejdsindsats 
blev der igen skabt en festlig begivenhed for Herlevs borgere, ligesom der også kom et overskud, 
som de medvirkende afdelinger får glæde af.  

Tak til alle jer der hjalp, og til jer der deltog i festen. 

Herlev Festuge i 2018 var også i år vellykket. Idrætten var også repræsenteret. GHG Teamgym 
trækker mennesker til deres opvisninger, og Herlevløbet blev igen i år arrangeret af Herlev Løbe- 
og Atletikklub med hjælp fra en lang række frivillige, og løbet skød Festugen i gang. Der var igen 
mange deltagere – og en fin tilskueropbakning. Tak for endnu en Herlev-begivenhed, som har 
krævet en stor indsats af de frivillige. 



 

 

Æresbevisninger 
HI’s ærestavle fik nye navne på i 2018: 

Årets aktive: Annaline Faye Søeberg og Benjamin Hellegaard-Harder, Herlev Taekwondo 
Årets leder:   Annelise Fenger, Herlev Idrætsforening 
 
HI uddelte også rejselegater i 2018 – årets modtagere var Nanna Mitrovic Marion, BMS Herlev, 
Liva Tanzer Christiansen, Herlev Ju-Jutsu og HI Bordtennis 1. hold. 
 
Et stort til lykke til jer alle! 
 
Afslutning 
I 2018 er det igen gået godt for HI og for idrætten i Herlev.  
 
Idrætten bliver fortjent prioriteret i Herlev kommune. Og et stort til lykke Herlev Gymnasium, som 
har opprioriteret Team Danmark idrætslinjerne og er blevet godkendt som Team Danmark 
gymnasium. Der er etableret et godt samarbejde med idrætten i Herlev og med folkeskolens nye 
idrætsklasse. Det kan vi kun støtte og håbe på, at det udbygges. Det er med til at skabe 
sammenhæng.  
 
I 2019 ønsker vi, at idrætsområdet ses i et større perspektiv. Vi efterlyser visioner og 
fremtidssikring af området i og omkring Hjortespring svømmehal og Skinderskovhallen. Hvordan 
får vi tilstrækkelige omklædnings- og badefaciliteter, tidssvarende lokaler til ansatte og 
afdelingerne? Det er fint at undersøge, om tennisklubben kan flytte? Hvad med kampsportens 
faciliteter? Vi vil gerne i dialog med forvaltning og politikere – og ikke kun med ønsker til budget 
2020. 
 
Herlev, den 25. februar 2019 
Annelise Fenger 
 


