
 

 

Herlev Idrætsforening 

Formandens beretning for året 2013/2014 
 

Medlemstal 

Herlev Idrætsforening er en paraplyorganisation med 25 afdelinger. Organisationen 
spænder over 22 forskellige sportsgrene samt en afdeling (HITA), der er tværgående 
og indeholder Minisport. 

Tre afdelinger har i løbet af 2013 haft en markant vækst. Fitness Nord har igen i år 
øget antallet af medlemmer og er HI’s største afdeling med 1.325 medlemmer. Men 
succesen har også en bagside, da man har måttet lukke for tilgang af medlemmer 
pga. pladsmangel. Svømnings og Squashs fremgang er også fortsat fra sidste år. Det 
er også flot, at en af HI’s mindre afdelinger, Tri og Motion, har kunnet fortsætte 
fremgangen i 2013. Det samlede medlemstal i HI’s afdelinger er på den baggrund 
igen i år gået frem, idet det er øget med 423 medlemmer, så vi nu er 8.427 pr. 31. 
december 2013. Vi har nu 8.176 medlemmer, som er aktive idrætsudøvere!  

Igen i år er der også afdelinger, der er gået lidt tilbage. Floorball har mistet 
medlemmer, ligesom løberne og tennis er blevet lidt færre. Men det overordnede 
billede viser fremgang. Ju-Jutsu har fortsat deres fremgang efter flytningen til 
Skinderskovhallen, ligesom Badminton også har fået lidt flere medlemmer. 

Se i øvrigt vedlagte medlemsopgørelse.  

Hovedbestyrelse og Forretningsudvalg 
Hovedbestyrelsen har i årets løb holdt 5 ordinære møder, og Forretningsudvalget har 
holdt 4 møder. Det årlige hovedbestyrelsesseminar blev igen i år afholdt en lørdag, 
hvor vi afsluttede med frokost. Vi mødtes i Herlev Medborgerhus for at drøfte, 
hvordan HI kunne spille ind i forhold til den nye skolereform, som træder i kraft i det 
kommende skoleår.  

På repræsentantskabsmødet 2013 blev formand Annelise Fenger genvalgt, ligesom 
der var genvalg på sekretærposten, hvor Annette Winther blev valgt. Mette 
Understrup Zilberberg ønskede ikke at genopstille som suppleant, i stedet blev Søren 
”Topper” Hedegaard valgt. Der var også genvalg til Arne Sørensen på posten som 
revisor, og Steffen Glaas blev ligeledes genvalgt som revisorsuppleant. 

I årets løb har flere af afdelingerne valgt ny formand. Kim Larsen (Amerikansk 
Fodbold), Mathias Krarup (Håndbold). Peter Gyde (Squash) fratrådte efter 14 år som 



 

 

formand for Herlev Hjorten Squash. Han blev samtidig udnævnt til æresmedlem af 
Herlev Hjorten Squash. HI takker Peter Gyde for indsatsen gennem alle årene i HI’s 
hovedbestyrelse. 

Afdelingerne 
Generelt har det været et godt år for mange af afdelingerne med flotte resultater. 
Svømning er fortsat i fremgang både medlemsmæssigt, hvor der i år har været en flot 
tilgang til klubbens 1. hold, men også resultatmæssigt. Der arbejdes ikke kun med 
resultater, klubben har også med succes haft en lektiecafé – som er støttet af Fonden 
Herlev Bladet – og hvor svømmerne kan få hjælp til at passe deres uddannelser 1-2 
gange ugentligt.  

Svømning arbejder også sammen med HI Fitness. Det betyder, at svømmerne kan 
styrketræne i gode faciliteter, også selvom de ikke har den krævede alder. Som 
nævnt er HI Fitness stadig en stor succes og er HI’s største afdeling med over 1.300 
medlemmer. Der er stadig lukket for tilgang af nye medlemmer, og der er oprettet en 
venteliste. Derfor er der også et ønske om at udvide faciliteterne, hvilket bestyrelsen 
arbejder hårdt på kommer til at ske. 

Herlev Ishockey fik en god start på sæsonen, efter man havde forstærket holdet med 
hjælp fra Team Herlev, og der er gode chancer for en plads i slutspillet, hvis spillerne 
holder fast. Der er stor opbakning til holdet i Herlev, og vi håber på fortsat fremgang 
i de kommende sæsoner. Det vil være positivt for Herlev. 

HI Fodbold måtte rykke ned i Danmarksserien i 2013, men der er gode chancer for 
en tilbagevenden til 2. division. Klubbens nye ledelse arbejder hårdt på at sikre 
elitemålsætningen fremover, såvel sportsligt som økonomisk, og så HI Fodbold kan 
repræsentere lokalsamfundet på eliteniveau i dansk fodbold.  

GHG gymnasterne laver stadig flotte resultater og gør sig gældende på nationalt plan 
med deres springhold. Det kræver en stor og vedholdende opbakning fra forældre og 
frivillige. Det er stadig et stort ønske fra både GHG og HI Gymnastik, at der skabes 
bedre rammer for gymnastikken og tilskuerne i Herlev kommune – et ønske man har 
haft i mange år og også sparet op til.  

Squash nyder faciliteterne i Skinderskovhallen. Nu ser vi frem til at få internationale 
mesterskaber til Herlev til gavn for både spillere, tilskuere – og Herlev. Ju-Jutsu 
glæder sig over medlemsfremgangen og tilskriver den blandt andet til de nye lokaler 
i Skinderskovhallen, hvor sportsgrenen er blevet mere synlig. 

Vi er glade for den indsats, der ydes for at skabe gode rammer og muligheder for 
idrætten i Herlev – samtidig med at vi arbejder for bedre faciliteter, så endnu flere 
kan dyrke idræt i Herlev. 



 

 

Der bliver lagt mærke til idrætten i Herlev. I efteråret havde vi besøg af sydkoreansk 
TV, der var meget interesserede i at finde ud af, hvordan idrætten er organiseret i 
Herlev, og ikke mindst i, hvordan det lykkes at fastholde det store medlemstal og til 
stadighed at skabe resultater. TV-holdet var i Skinderskovhallen for at se badminton, 
til spinning i HI Fitness, optog dele af en fodboldkamp og overværede 
håndboldtræning i Herlevhallerne. De var imponerede over aktiviteterne og den 
frivillige indsats, men også over den støtte der gives til idrætten i form af gode 
faciliteter. 

Sportslige resultater 
I 2013 er der igen hentet medaljer og mesterskaber til Herlev i en række af 
idrætsgrenene – Squash, HI Pool Club og GHG Gymnastik gjorde det igen for blot at 
nævne nogle. HI Svømning vandt både 100 fri og 4x100 fri for herrer ved de danske 
mesterskaber på langbane – et fantastisk resultat. Men der har også været mange 
andre gode resultater, hvilket betyder, at HI Svømning er med i top 5 i Danmark 
udregnet på medaljeplaceringer ved alle nationale mesterskaber. GHG fik også en 
gymnast på Verdensholdet i den kommende sæson – det er Nicky Schumacher, der 
var årets aktive i HI i 2010. Det er flotte resultater, som mange har arbejdet hårdt for 
at gøre til virkelighed. Der lægges mange træningstimer fra de aktive, men der ligger 
også en stor indsats fra trænere, ledere og de mange frivillige. De skal også være 
villige til at lægge mange timer på træningsanlæggene, før resultaterne kommer. 

Herlev kommune med borgmester Thomas Gyldal Pedersen i spidsen sørger også for 
at fejre alle disse personer fra idrættens verden.  

Det sker, når Herlev Kommune inviterer til ”Burgerparty”, hvor de unge 
idrætsudøvere og deres ledere bliver fejret for deres gode resultater opnået i året løb. 
Igen i år var arrangementet velbesøgt, og stemningen var i top på tværs af alle 
idrætsgrenene.  

Seniorfesten var også en succes. Der var lejlighed til at møde en tidligere 
elitehåndboldspiller – og nuværende OL-guldvinder René Nielsen, som i en ung 
alder mistede benene. Hvordan bærer man sig ad med at fokusere på muligheder og 
forandringer, i stedet for at fokusere på alt det, man ikke kan. Sætte sig mål og tro på, 
at man kan indfri målene – og gå efter dem 100 %.  Det gav stof til eftertanke hos 
idrætsudøverne, og mange tænkte, at når René kan, så kan jeg også. De flotte 
idrætspræstationer fejret, men også de mange trænere og frivillige blev fejret for 
deres utrættelige indsats. Uden dem kommer de gode resultater ikke.  

Herlev kommunes lederpris for 2012 blev uddelt: 

Årets leder i Herlev Kommune Martin Brock, HI Fitne ss. 

Endnu et stort og velfortjent til lykke med titlen. 



 

 

 

Team Herlev 

Team Herlev udbetalte igen i 2013 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, Commonsense, Cool Gray 
A/S, COVI A/S, CreaSign, EL Sikring ApS, Engsø Gruppen A/S, Glarmester 
Schlæger, Haunstoft A/S, Herlev Bladet, Wessberg A/S, Knud Olsen VVS A/S, 
Krogsgaard-Jensen A/S, Låsepartner Herlev, Malmbergs Elektriske A/S, NFE 
Finans ApS, Nordea Herlev afd., SSG A/S, V. Lauridsen Totalbyg ApS, Wihlborgs 
A/S, Zahle & Co. Electric A/S samt Herlev Kommune. 

I 2013 har følgende afdelinger i HI modtaget støtte fra Team Herlev:  

HI Fodbold, Herlev/Hjorten Squash, Herlev Ishockey og HI Svømning.  
  
I alt blev der fra Team Herlev udbetalt 925.000 kr. i støtte til HI afdelinger. 
 
Team Herlev betyder meget for udviklingen af eliteidrætten i Herlev, og det er 
glædeligt, at så mange virksomheder vil være med på trods af finanskrisen. Det giver 
håb om, at niveauet for de årlige uddelinger kan fastholdes, og at det også fremover 
skaber plads til nye initiativer.  
 
Endnu en stor tak til alle medlemmerne af Team Herlev, jeres deltagelse er med til at 
gøre en forskel for eliteidrætten i Herlev.  

Økonomi 
Regnskabet for 2013 udviser et mindre underskud på driften for første gang i mange 
år. Vi har haft nogle ekstraordinære udgifter, og 60’er festen gav for første gang i 
mange år et underskud. Men vi har stadig 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 tre faste sponsorer, nemlig 

   

                  
 
 

 
 
 
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.  

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 Karsten Søndergaard repræsenterende Nordea, René 
Brohammer Hansen fra Mediecentret Herlev Bladet og Annelise Fenger 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 2013: 

  Januar  Magnus Westermann, HI Svømning 
  Februar  Annette Fischer, HIH Håndbold   
  Marts   Kim Staal, Herlev Eagles 
  April   Svend Lehmann, HI Tennis 



 

 

  Maj   Daniel Stückler, Lyngby Boldklub 
  Juni   Thor Dresler, Herlev Eagles 
  August  Julie Nowak, BSF 
  September  Frederikke Munch Jacobsen, Stardance Studio 
  Oktober  Theis Houlberg, Herlev Hjorten Squash 
  November  Rachid Idrissi, Herlev Boxing 
  
 
Månedens profiler modtog hver en gavecheck på 1.000 kr. fra Nordea samt 
håndklæde/T-shirts fra Herlev Bladet. 

Herlev Bladets læsere kårede Magnus Westermann, HI Svømning, til 
ÅRETS SPORTSPROFIL 2013. 
Magnus 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 blev tryllebundet af stor magi fra en dygtig 
artist. Det blev afsluttet med en stor, velsmagende buffet fra Ricky’s køkken. En god 
tradition, der viser stor interesse for den populære pris. 
 

 TAK til Nordea og Herlev Bladet for den støtte, de yder til denne aktivitet og tillykke 
til de 10 modtagere. I det kommende år fortsættes traditionen, da vores to 
samarbejdspartnere fortsat gerne bidrager til Sportsprofilen, således at der også i 
2014 kåres 10 Månedens Sportsprofil og Årets Sportsprofil 2014.   
 
Herlev Kommune 
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.  

Samarbejde og dialog mellem idrætsliv og kommune er essentielt. HI er også parat til 
at tage et ansvar for implementeringen af den nye Skolereform. Den vil give 
foreningsidrætten nogle udfordringer – men også nye muligheder. Her er det vigtigt 
med et godt samarbejde mellem idræt og skole. Det er vigtigt, at forvaltningen har 
fokus på dette – ikke mindst i lyset af den nye struktur, som er på vej i Herlev 



 

 

kommune, hvor skole og idræt nu ligger i to forskellige centre.  

Der eksisterer et godt og frugtbart samarbejde på idrætsområdet med forvaltningen. 
Arbejdet i brugerudvalgene er godt, og det er vigtigt med en tæt dialog, da der i 
idrætslivet ofte er udskiftning blandt de frivillige. 

Det er stadig et stort ønske fra idrætten, at idrætsfaciliteterne skal være lettere 
tilgængelige. De skal være åbne, når brugerne er der. Vi ser frem til, at 
adgangsforholdene forbedres, så vi også kan dyrke idræt, når anlæggene er 
ubemandede.   

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

Idrætsforum:               Annelise Fenger samt repræsentanter fra  
       vores afdelinger 
Idrætspolitik:    Annelise Fenger, Søren ”Topper” 

Hedegaard, Maj-Britt Mikkelberg og Anni 
Jensen 

Squashhalfonden:    Annelise Fenger og Søren Damgaard-Mørch 
Team Herlev:    Annelise Fenger 

Idrætsforum  
     Idrætsforum har eksisteret siden 2006. Det er et vigtigt forum for dialog. Det er også 

et forum for erfaringsudveksling og inspiration udefra. 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. Borgmesteren er ikke længere formand for Idrætsforum, men vi ser 
frem til det kommende samarbejde med formanden for Kultur og Fritid, Kim 
Wacker. 
 
Fra idrættens side ønsker vi et udvidet samarbejde med skoler og fritidsordninger, så 
endnu flere unge kan blive aktive – og gerne i foreningerne. Det, håber vi, vil ske 
som en del af den nye Skolereform Men det må tilrettelægges, så der både tages 
hensyn skolerne og til foreningerne. På den måde opnår vi de bedste resultater til 
gavn for Herlev. 

 
I Idrætsforum har vi haft konstruktive diskussioner og ideudvekslinger. Vi har fælles 
visioner for idrætten i Herlev, og det er meget tilfredsstillende at se, at 
kommunalbestyrelsen er godt repræsenteret. Det er et tegn på en ægte interesse og 
omsorg for idrætten og det frivillige arbejde i Herlev. 
 
Der er i det forløbne år arbejdet på en idrætspolitik for Herlev. Det arbejde ligger HI 



 

 

meget på sinde. Vi ser frem til at få en idrætspolitik i Herlev, som kan bringe os 
videre frem, og vi er parat til at føre den ud i livet i samarbejde med kommunen og 
øvrige interessenter. Idrætspolitikken vil være en vigtig brik i at få Herlev udpeget 
som årets breddeidrætskommune – det fortjener byen. 

 
Herlev Bladet 
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.   

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

Herlev Bladets Præmiekonto og det beløb på 40.000 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, så også på denne måde bliver idrætten tilgodeset. Annelise 
Fenger er fortsat idrættens repræsentant i bestyrelsen for Fonden Herlev Bladet.   

HITA – Herlev Idrætsforenings Tværgående Aktiviteter  
Vores tværgående afdeling dækker over aktiviteten Minisport. Minisport er i gang 
med sæson nr. 22. Pladserne på holdet er traditionen tro eftertragtede. Der er mange 
drenge og piger i gang med at prøve og øve sig i de forskellige idrætsgrene, der er 
med i Minisport. Det er en styrke, at vi i Herlev fortsat kan holde fast i dette 
enestående tilbud til vores børn. Det kræver ikke alene et stykke arbejde fra de 
frivillige i HITA, men også en indsats i de øvrige afdelinger - som kan resultere i nye 
medlemmer i afdelingerne. 
 
Andre arrangementer 

Årets fest i Herlev var 60’erfesten med god musik, dans og masser af mennesker i 
feststemning. Der kunne tidligt meldes udsolgt. Johnny Nielsen og Sten Nielsen – 
med hjælp fra Peter Dall, Ole Steen Nielsen og Søren Damgaard-Mørch – fik igen 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. Dansegulvet var fyldt op fra den første 
tone lød. Så den store arbejdsindsats bar frugt, og der blev igen skabt en festlig 
begivenhed for Herlevs borgere. 

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



 

 

Herlev Festuge i 2013 var igen i år en vellykket uge. Idrætten var også repræsenteret, 
og Festugen giver gode rammer for aktivitet uden for bymidten. Herlevløbet blev 
igen i år arrangeret af Herlev Løbe- og Atletikklub som en del af festugen. Der var 
igen mange deltagere – HI’s afdelinger kæmpede også mod hinanden. Der var 
ligeledes en fin tilskueropbakning i det gode vejr. Tak for endnu en Herlev-
begivenhed, som har krævet en stor indsats af de frivillige. 

Herlev i Bevægelse, som arrangeres af Herlev kommune, blev bakket op af Herlev 
Idrætsforening. Her er god mulighed for at afprøve mange idrætsgrene i Elverparken 
og i den nordlige del af byen. Det er med til at synliggøre idrætten og til at friste flere 
til at dyrke motion og bevægelse. 

Æresbevisninger 
HI’s ærestavle fik to nye navne på i 2013: 

Årets aktive:  Morten Sørensen, Kasper Mohr Christensen og Philip Heller, 
GHG 

Årets leder: Michael Jaqué, Herlev Løbe- og Atletikklub  
 
HI uddelte også rejselegater i 2013 – årets modtagere var Leif Thomsen (HI 
Ishockey) og Kenneth Pingel (GHG). 
 
Udover disse æresbevisninger havde HI’s Hovedbestyrelse besluttet at tildele HI’s 
Guldemblem med æreskrans til Søren ”Topper” Hedegaard, som var en af 
initiativtagerne til at få basket til Herlev. Han har i mange år været formand for HI 
Basket, hvor han har udført et stort arbejde som både træner og leder. 
 
HI’s Guldemblem med æreskrans blev også tildelt den tidligere formand Lothar 
Lange fra Herlev Tri og Motion. Lothar har gennemført mange Ironmen, samtidig 
med varetagelsen af hvervet som formand og i de seneste år også som instruktør i HI 
Fitness. 
 
Endelig fik HI et nyt æresmedlem 2013, Steffen Glaas. Steffen var i aktiv for 
Ishockey i mange år, kom i Hovedbestyrelsen som kasserer og beklædte herefter 
posten som formand for HI i en årrække. Under hans lederskab lykkedes det også at 
fusionere de to største idrætsforeninger i Herlev – HI og IF Hjorten. 
 
Et stort til lykke til jer alle! 
 
 
 



 

 

Afslutning  
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!  

Herlev, den 23. februar 2014 

Annelise Fenger 


