
	

	

Herlev Idrætsforening 

Formandens beretning for året 2015/2016 
 

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

Fitness Nord er igen i år HI’s største afdeling med næsten 1.500 medlemmer. Men 
HI Svømning har genvundet mange medlemmer og har nu 1.341 medlemmer, 
ligesom også Badminton har haft en pæn fremgang. Det samlede medlemstal i HI’s 
afdelinger viser en fremgang på 136 medlemmer, så vi nu er 8.393 pr. 31. december 
2015. Vi har 8.068 medlemmer, som er aktive idrætsudøvere!  
Få afdelinger er gået lidt tilbage, men det overordnede billede viser stabilitet. Både 
GHG og HI Gymnastik har fået vendt deres tilbagegang. 
Se i øvrigt vedlagte medlemsopgørelse.  

Hovedbestyrelse og Forretningsudvalg 
Hovedbestyrelsen har i årets løb holdt 5 ordinære møder, og Forretningsudvalget har 
holdt 4 møder. Der er indbudt til et hovedbestyrelsesseminar, hvor både formænd og 
bestyrelsesmedlemmer er inviteret, og hvor emnet er ’Vinderkultur og 
Vindermentalitet’. Det afholdes en lørdag med en afsluttende frokost.  

På repræsentantskabsmødet 2015 blev Annelise Fenger genvalgt som formand. 
Sekretær gennem en årrække Annette Winther valgte at stoppe, og i stedet valgtes 
Lene Understrup, som dermed genindtræder i Forretningsudvalget. Søren Damgaard-
Mørch blev valgt til suppleant. Peter Gyde blev valgt som revisor, og Steffen Glaas 
blev genvalgt som revisorsuppleant. 
I årets løb har Ju-Jutsu & Aikido fået en ny formand, Christian Koerner, ligesom den 
mangeårige formand for Hjorten Fodbold, Allan Lindgaard, er blevet afløst af 
Michael Falkeborg. Også Svømning har fået en ny formand, Majbritt Bierres, idet 
Maj-Britt Mikkelberg er blevet ansat som klubchef. 

Afdelingerne 
Generelt har 2015 været et godt år for mange af afdelingerne med flotte resultater. 
Svømning er fortsat i fremgang både medlemsmæssigt og resultatmæssigt. Vi håber 



	

	

på, at det i 2016 måske krones med, at to HI-svømmere kvalificerer sig til 
sommerens Olympiske Lege i Brasilien. HI Fitness er stadig en stor succes, og 
bestyrelsens store arbejde med udvidelsen af faciliteterne er lykkedes i et godt 
samarbejde med Herlev Kommune. Det betyder, at nye medlemmer kan optages, og 
ventelisten kan nulstilles. 

Herlev Ishockey har igen haft en hård sæson og har endnu en gang måttet opgive at 
nå slutspillet. Der har været gode resultater, men manglet stabilitet på holdet, men vi 
håber endnu en gang på fremgang i de kommende sæsoner – og en opbakning fra det 
trofaste publikum også i den nye sæson.  

HI Fodbold kæmper for at vende tilbage til 2. division, og vi har en spændende 
forårssæson i vente. Vi ønsker alle, at HI Fodbold kan repræsentere Herlev på 
eliteniveau i dansk fodbold.  
Efter en enkelt sæson i 3. division, rykkede HIHs håndboldherrer i 2. division. Her 
kæmper de for overlevelse. I modsætning til sidste år ligger HIHs kvinder i toppen af 
3. division med chance for oprykning til 2. division. Så sæsonens mål er to hold i 2. 
division! 
Tri og Motion afholdt med støtte fra Herlev Bladet igen i år et stort og vellykket 
triathlonstævne med 500 deltagere. Der var stor opbakning fra tilskuerne og ikke 
mindst fra alle de mange frivillige fra Tri og Motion, og også Løbe- og 
Atletikklubben stillede sig til rådighed.  
Det er en stor indsats, der ydes fra aktive, ledere og frivillige for at skabe gode 
rammer og muligheder for idrætten i Herlev. 

Sportslige resultater 
I 2015 er der igen hentet medaljer og mesterskaber til Herlev i en række af 
idrætsgrenene – Squash, GHG Gymnastik, Taekwondo og Svømning gjorde det igen 
for blot at nævne nogle. HI Pool Club repræsenterede Danmark til 
Europamesterskaberne. Igen i år flotte resultater, som kræver en stor indsats fra 
mange mennesker. Mange træningstimer fra de aktive og en stor indsats fra trænere, 
ledere og de mange frivillige. Og mange timer tilbragt på træningsanlæggene for at 
nå resultater. 

I Herlev kommune med borgmester Thomas Gyldal Pedersen i spidsen fortsætter 
traditionen med at fejre alle disse personer fra idrættens verden.  

Herlev Kommune inviterer til ”Burgerparty”, hvor de unge idrætsudøvere og deres 
ledere bliver fejret for deres gode resultater opnået i året løb. De mange unge 
deltagere fra mange idrætsgrene lover godt for store resultater i de kommende år.   
Seniorfesten var også en succes. Igen med en kombination af et indlæg, som vækker 



	

	

til eftertanke og inspiration, og en god middag, hvor de flotte idrætspræstationer 
bliver fejret. Også de mange trænere og frivillige bliver fejret for deres utrættelige 
indsats, for uden dem skabes der ikke de store resultater.  

Herlev kommunes lederpris for 2014 blev uddelt: 
Årets leder i Herlev Kommune Skipper Christiansen, Herlev/Hjorten 
Squash. 
Endnu et stort og velfortjent til lykke med titlen. 

 
Team Herlev 

Team Herlev udbetalte igen i 2015 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:  

Bruun – Din Tøjmand, Certego, COVI A/S, CreaSign, Den Danske Forskningsfond, 
Den Kreative Gartner, EDC Herlev, EL Sikring, EuroPhoner, Glarmester Schlæger, 
J.P. Hoverby A/S, Herlev Bladet, Knud Olsen VVS, Krogsgaard Biler, Malmbergs, 
Max Hamburger, VLT Totalbyg, Wessberg, Wihlborgs A/S, Zahle & Co. Electric 
samt Herlev Kommune. 
I 2015 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 922.500 kr. i støtte til HI afdelinger. 
 
Team Herlev betyder meget for udviklingen af eliteidrætten i Herlev, og det er 
glædeligt, at flere virksomheder vil være med. Det er vigtigt at fastholde niveauet for 
de årlige uddelinger, men også plads til nye initiativer 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 2015 udviser igen et overskud takket være vore sponsorer og en 
succesfuld 60’er fest. 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 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 opfordres HIs medlemmer 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 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 2015: 

  Januar  Jørn Chr. Andersen, HI Taekwondo 
  Februar  BMS-Herlev Basket, U12 Piger    
  Marts   HIH Håndbold, herre 1 
  April   Søren Dahl, HI Svømning 



	

	

  Maj   Ken Ljungquist, Herlev Boxing 
  Juni   Jonas G. Wilsly, Team Trefor - Blue Water 
  August  Sixten Stemann, Hjortespring Golfklub 
  September  Simon Jespersen, Team Jespersen 
  Oktober  Noah Watt, Team Noah Watt 
  November  Bente Christensen, HI Tennis 
  
 
Månedens profiler modtog hver en gavecheck på 1.000 kr. fra Nordea samt 
håndklæde/T-shirts fra Herlev Bladet. 

Herlev Bladets læsere kårede Bente Christensen, HI Tennis, til ÅRETS 
SPORTSPROFIL 2015. 
Bente Christensen 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 betaget og undrede sig over, hvordan 
der læses tanker og trylles. Arrangementet blev afsluttet med en stor, velsmagende 
og populær 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 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 2016 kåres 
10 Månedens Sportsprofil og Årets Sportsprofil 2016.   
 
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. Der er afsat 20 mio. kr. til kunstgræsbaner og renovering af stadion. Det er 
vigtige faciliteter, som betyder, at især fodbold vil blive i stand til at træne bedre om 
vinteren, når græsbanerne ikke kan bruges, og deltage i vinterturneringer på 
hjemmebane. Det er vigtigt, hvis man vil bevare elitefodbold i Herlev. Også 
gymnastikken bliver tilgodeset ved, at der nu etableres en springgrav på 
Kildegårdsskolen.   

HI Fitness har indviet udbygningen af faciliteterne, hvilket betyder, at der er plads til 



	

	

mange flere medlemmer. Udbygningen er sket i et godt samarbejde mellem 
brugerne, Herlev Kommune og medarbejderne i Hjortespringbadet – og med et flot 
resultat. 

Samarbejde og dialog mellem idrætsliv og kommune er meget afgørende. Det er 
vigtigt, også når faciliteterne skal udbygges. HI er parat til at tage et ansvar for de 
forskellige hensyn, der skal bøjes mod hinanden for at få tingene til at lykkes – her er 
vi også glade for, at borgmester Thomas Gyldal Pedersen er tilgængelig og tager sig 
tid til at lytte og afsøge nye muligheder. Trods en del modvind i opstartsfasen tegner 
der sig nu en god løsning for Herlev Stadion med en ny kunstgræsbane. Der er ingen 
tvivl om, at der vil blive rift om træningstid og kamptid på de nye kunstgræsbaner. 
Her kan der kun lyde en opfordring til, at fordelingen skabes i en god og åben dialog. 

Skolereformen kræver et godt samarbejde mellem idræt, forvaltningen og skolerne. 
Det er ved at komme op at stå, og der ses nu på konkrete løsninger, som forhåbentlig 
kommer til at virke i det kommende skoleår. Så kommer der mere bevægelse i 
skolerne – i et godt samarbejde med idrætten.  

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 har været et stort ønske fra idrætten, at idrætsfaciliteterne skal være lettere 
tilgængelige. Med over et års forsinkelse ser det nu ud til at virke – der er stadig 
plads til forbedringer, men der bliver arbejdet godt sammen om at finde løsninger.  

HI har i året været repræsenteret i diverse råd og udvalg: 
Idrætsforum:               Annelise Fenger samt repræsentanter fra  
       vores afdelinger 
Stadionprojekt:    Annelise Fenger, Kjeld Hansen og Peter Dall 
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. Formanden for Kultur og Fritid, Kim Wacker, er formand for udvalget. 
 
Samarbejdet med skoler og fritidsordninger og idrætten er vigtigt, og det er positivt 
at repræsentanter fra skolerne nu har plads i Idrætsforum.  

 



	

	

I Idrætsforum har vi hidtil 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, håber jeg, er et tegn på en ægte 
interesse og omsorg for idrætten og det frivillige arbejde i Herlev. Men det kræver 
også, at idrætten tager ansvar og tager del i diskussionerne. 
 
Der er nu nedsat udvalg om implementering af den vedtagne Idrætspolitik for 
Herlev, og arbejdet med at udforme en Eliteidrætspolitik er ved at gå i gang. Det 
ligger stadig HI meget på sinde, at også eliten tilgodeses. 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 vil 
vi arbejde for. 

 
Herlev Bladet 
Herlev Bladet giver megen spalteplads til HI’s sportslige præstationer. Bladet følger 
godt med i byens idrætsliv, er til stede og sørger for fin omtale. Og der er nok at 
skrive om. Der er et rigtigt godt samarbejde med redaktionen, som interesseret følger 
med i både små og store idrætsbegivenheder. Med over 8.000 aktive idrætsudøvere i 
kommunen bliver idrætsstoffet læst af mange af Herlevs borgere, som ønsker at følge 
med.   
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 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, så også på denne måde bliver idrætten i den grad 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, som er sat på pause. 
Det har været en populær aktivitet, og derfor søger vi 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 60’erfesten med musik, dans og masser af mennesker i 



	

	

feststemning, selvom billetsalget ikke var så stort som forventet. 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 som altid fyldt op fra den første tone lød. Så takket være den store arbejdsindsats 
blev der igen skabt en festlig begivenhed for Herlevs borgere. 
Tak til alle jer, der hjalp, og til jer der deltog i festen. 

Herlev Festuge i 2015 var også i år en vellykket. Idrætten var også repræsenteret, og 
Festugen lægger op til aktiviteter uden for bymidten. Herlevløbet blev igen i år 
arrangeret af Herlev Løbe- og Atletikklub, og løbet skød Festugen i gang. Der var 
igen mange deltagere – HI’s afdelinger kæmpede også mod hinanden. Der var 
ligeledes en fin tilskueropbakning. Tak for endnu en Herlev-begivenhed, som har 
krævet en stor indsats af de frivillige. 

Æresbevisninger 
HI’s ærestavle fik to nye navne på i 2015: 
Årets aktive:  Herlev/Hjorten Håndbold 1. hold Herrer 
Årets leder: Thomas Prehn, HI Fitness 
 
HI uddelte også rejselegater i 2015 – årets modtagere var Jesper Lundin (HI 
Basket), Jens Gleerup Madsen (HI Pool Club) og Anni Jensen (GHG Team Gym). 
 
Et stort til lykke til jer alle! 
 
Afslutning 
2015 har været et godt år for HI og for idrætten i Herlev. Jeg glæder mig over de 
resultater, vi har opnået sammen.  
 
Fortsat fremgang kræver, at idrætten prioriteres. Derfor er det også glædeligt, at 
Herlev Gymnasium vil opprioritere Team Danmark idrætslinjerne. Initiativet 
fortjener opbakning fra Herlev Idrætsforening – det vil kun styrke rekruttering og 
fastholdelse af de unge talenter i Herlev. Og så glæder vi os til at tage et renoveret 
Herlev Stadion i brug – og på ønskesedlen står nu en renovering af løbebanerne.  

Herlev, den 20. februar 2016 
Annelise Fenger	


