
 
 

  Dato:08.03.2006 
 
 
 
 
REFERAT FRA GENERALFORSAMLING DEN 2. MARTS 2006, KL. 19.00 
 
 
Tilstede: ca. 18 personer inkl. bestyrelsen. 
 
 
1. Valg af dirigent 
Svend Lehmann blev valgt med akklamation og kunne efterfølgende konstatere at 
generalforsamlingen var lovligt indvarslet, samt at dagsordenen var sat korrekt op iht. 
klubbens love.  
SL efterlyste dirigentklokken og formanden lovede at følge op på dette. 
 
 
2. Formandens beretning 
Under dette punkt fremlagde formand Sørens Damgaard-Mørch sin beretning. Beretningen er 
vedhæftet dette referat og vil også ligge på vores hjemmeside.  
 
Uddrag af denne er bla. at klubben har haft stor fremgang i det totale medlemstal på ca. 10-
12% og for juniorernes vedkommende, en fremgang på hele 40%. Bredden har også haft stor 
fremgang, både i aktiviteter og i opbakning fra medlemmerne. Der er blevet installeret nyt 
elektronisk banebookingsystem på anlægget, så banetegning er mere moderne og fleksibel. 
Max Rask fratrådte som kasserer i utide og Helle Bovin var villig til at overtage jobbet.  
 
Svend Lehmann blev udnævnt til æresmedlem i klubben. 
 
Svend Lehmann og Søren Damgaard-Mørch blev hhv. årets aktive og årets idrætsleder i 
Herlev Idrætsforening, begge blev hædret på generalforsamlingen.  
 
Efter dette blev formandens beretning herefter godkendt. 
 
 
3. Eventuelle udvalgsberetninger 
Ingen udvalg havde særskilte beretninger, de var indeholdt i formandens beretning. 
 

4. Regnskab 2005 og budget 2006 ved kasserer Helle Bovin 
Helle Bovin fremlagde det udleverede regnskab og kunne oplyse, at der var indtægter på 
939.925 og udgifter på 929.437, hvilket gav et overskud på 10.488,- kr.  
 
Det var korrekt at der ikke var nogen udgifter til banemateriel. 
 
Regnskab for 2005 og budget for 2006 blev herefter godkendt. 
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5. Indkomne forslag 
Der var ikke kommet nogen forslag til behandling. 
 

6. Valg. 
Formand:  
Søren Damgaard-Mørch blev genvalgt. 
 
Kasserer:  
Helle Bovin blev valgt for 1 år. 
 
Bestyrelse:  
Morten Yding og Kasper Stærk ikke villig til genvalg. 
Vibeke Damlund og Christina Brandt Nielsen opstilles af bestyrelsen, begge blev valgt. 
 
Suppleanter: 
Henrik Wagner og Anni Sørensen blev begge genvalgt. 
 
Revisor:  
Carl Johan Petersen blev genvalgt. 
 
Revisorsuppleant: 
Per Håkansson ikke villig til genvalg. 
Lillian Grenaa opstilles af bestyrelsen og blev valgt. 
 
Bestyrelsen er herefter: 
Bestyrelsesmedlemmer: Søren Damgaard-Mørch, Niels Filt, Helle Bovin, Kristoffer Addis, 
Vibeke Damlund og Christina Brandt Nielsen. 
 
Suppleanter: 
Anni Sørensen og Henrik Wagner. 
 
Formanden takkede Morten Yding og Kasper Stærk for deres indsats i bestyrelsesarbejdet. 
 

7. Afdelingens fremtid 

Formanden gennemgik hovedpunkterne: 
 

1. Jubilæumsafholdelse  
- jubilæumsudvalget består pt. af Niels Badstue, Svend Lehmann, Margit 

Lehmann, Helle Bovin, Anders Mørch samt Jacob Damgaard-Mørch og 
formanden. 
Vil i hovedtræk være et arrangement med morgenmadsbuffet, finaledag for 
jubilæumsturnering, Legens Live for gamle klubmestre, frokostbuffet for 
personer med og uden slips, samt opvisningskamp. 

 
2. Rekruttering af nye medlemmer, samt fastholdelse. 

- åbent hus i en af de første uger i maj. Annoncering og opslag på skoler, SFO, 
bibliotek, haller mm. 

- åbent motionsarrangement i en weekend i maj for alle aldersgrupper. 
- familiemedlemskab  
 

3. Sponsorarbejde.  
- vi vil videreudvikle vores sponsorarbejde. Vi vil tage direkte kontakt til 

virksomhederne i lokalområdet og også tage initiativ til personlige møder med 
disse. 
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- skal synliggøres til vores jubilæum.  
 

4. Søgning af fondsmidler til f.eks. ny boldmaskine. 
 

5. Udlejning af indendørs haltimer. 
- i sommersæsonen, samt generel skrappere opfølgning på baneudlejningen i 

vintersæsonen. 
 

6. Anlæg og Skinderskovhallen. 
- grundet travlhed i forvaltning blev følgende arbejder som var aftalt, udskudt til 

2006:  lukke stien ved banerne E, F og G i begge ender og etablering/reparation 
af gulvet i klubhuset. 

 
7. Rekruttering af ledere. 

- det vil være dejligt om HIT kunne få endnu en lederaspirant med på næste 
Idrætslederakademi. 

- i det hele taget at hjælpe til ved specifikke arrangementer  
 

8. Idrætscenter Nord. 
- vi vil nøje følge arbejdet med Idrætscenter Nord, omkring Skinderskovshallens 

kompleks. Der har allerede været et møde/dialog, hvor brugere og andre 
interesserede var inviteret. Vi har flere punkter vi holder øje med, bla. sikring af 
mulig placering af en evt. ny hal 3, udsugning i hal 2 bør medtages i projektet 
og sikring af flere klublokaler – bl.a. til møder – men der kommer også flere 
afdelinger ind i Centret. 
- driften – her er der flere modeller. 

 

8. Evt. 

Henrik Wagner kontakter Skinderskovhallen vedr. manglende højdemålere til nettene og 
desuden mente Margit Lehmann at der skulle strammes op på hallens ugentlige udjævning af 
grus fra siderne og ind mod midten. 
 
Niels Badstue spurgte til klubbens målsætning ifm. elite og bredde. Formanden svarede at 
emnet var blevet behandlet på bestyrelsens seminar. Pt. er der en balance i klubben, men 
målet er at få en bedre elite. Spilleudvalget arbejder med dette. 
 
Niels Badstue foreslog at man kunne sparre med andre spillere fra andre klubber og at 
forældrene skal tage mere med ud. Formanden svarede at der også er sket en positiv 
udvikling i dette, specielt efter at Thomas Rosenmejer er blevet ansat som konsulent for 1. – 
2. holdstruppen. 
 
Der blev spurgt om der var planer om indendørsbooking, på samme måde som udendørs. 
Formanden svarede at det var med i vores overvejelser, men der var mange problemer – 
herunder at der bla. skal opsættes en konsol ved Skinderskovhallen (vi kan ikke være 
sammen med Squash). 
 
Kontingentet er uændret for sæsonen 2006, dog stiger familiekontingentet fra 1.400 til 1.500 
kr. 
 
Leif Simonsen deltog i generalforsamlingen som klubbens kontaktperson i Forretningsudvalget 
i HI. 
 
Svend Lehmann takkede for god ro og orden og der blev udbragt et trefoldigt leve for 
bestyrelse og klub. Dirigenten afrundede desuden med bemærkningen om at det havde været 
en usædvanlig god beretning og generalforsamling som helhed. 
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