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Beretning
I min beretning vil jeg komme ind på følgende emner
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Medlemstal og afdelinger
Fritidsklubben
HG øvrige afdelinger
Herlufsholm Idrætscenter, projekter og økonomi
Restauranten
Vandkulturhus
Priser

1. Medlemstal og afdelinger
Ved udgangen af 2016 var HG’s samlede medlemstal i de 11 underafdelinger 4.428 fordelt med
4.300 aktive og 128 passive medlemmer.
Forrige år var det samlede tal ekskl. fritidsklubben 4.065 aktive og 163 passive eller i alt 4.228
medlemmer.
I 2015 steg antallet af aktive medlemmer med 7,7%. Igen i 2016 stiger antallet af aktive
medlemmer, nu til 4.300, som igen sætter rekord i HG’s 84-årige historie. Stigningen i 2016 er på
5,8%. I denne stigning skal der dog tages højde for, at fritidsklubben i 2015 ikke var en afdeling
og derfor ikke med i tallene. Det er den i 2016, og hvis vi korrigerer for fritidsklubbens 80
medlemmer, så er stigningen i medlemstallet i 2016 på 4%.
På to år er antal aktive steget med 14% eller 12%, når der korrigeres for fritidsklubben. Det er
fantastisk i en tid, hvor medlemstallet i den traditionelle idræt generelt er faldende.
Jeg gik tilbage i arkiverne og fandt, at vi i 2005 havde 3.549 aktive medlemmer. Siden da er antal
aktive altså forøget med 751, og det er en stigning på 21%. Imponerende.
Hvis vi ser på antal aktive i de enkelte afdelinger, er der især tre afdelinger, der har oplevet
markante fremgange i medlemstal. Det er:
 Fodbold har efter et par år med tilbagegang fået et kraftigt comeback. Der har været en
stigning på 8% til nu 781 aktive medlemmer.
 Håndbold har også fået vendt et faldende medlemstal. I 2016 oplevede håndbold en
stigning på imponerende 19% til nu 308 aktive.
 Gymnastik har i mange år oplevet en kraftig fremgang. Den er fortsat i 2016, denne gang
med 7% til 696 aktive.
Svøm oplevede i 2015 en fremgang på 245 medlemmer eller næsten 20%. Den imponerende
stigning har kunnet fastholdes, og endog fortsat med en stigning på 1%, så medlemstallet nu
har passeret 1.500 aktive.
Atletik og motion steg kraftigt i 2015, men har i 2016 mistet 9% og lander på 370 aktive
Idrættens Analyseinstitut har for nylig offentliggjort en rapport over udviklingen i deltagelse i
sport og motion. Den viser en generel tilbagegang i børns aktiviteter. På 10 år er fx
 Badminton og atletik er begge faldet med 50%
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Gymnastik er faldet med 30%
fodbold er faldet med 20%
håndbold er faldet med 22%

Af vores områder er kun styrketræning steget, og det med 20%.
De markante fald betyder dog ikke, at danskernes motionsvaner er forringet, men der er sket en
kraftig forskydning over mod selvorganiseret idræt og mod kommercielle centre som fx
fitnesscentre.
Set på disse baggrunde er fremgangen i HG’s medlemstal særlig imponerende – og det kan vi
være stolte af.

2. Fritidsklubben
Som det blev omtalt på sidste års repræsentantskabsmøde blev vilkårene for fritidsklubben
markant ændret pr. 1. januar 2016. Kommunen besluttede at nedlægge klubtilbuddene for at
skabe finansiering til skolereformen.
I HG synes vi, fritidsklubben er særdeles værdifuld, dels som et fantastisk tilbud til børnene i 1014 års alderen, dels som en måde at få præsenteret de mange idrætsgrene, vi kan tilbyde i HG.
Fritidsklubben kan benytte alle centerets faciliteter, og børnene kan få et godt alternativ til SFO 2,
et alternativ, der byder på en mere varieret dag og med et sundt indhold.
De kommunale politikere åbnede en mulighed for at flytte klubben fra skoleområdet til fritidsområdet. Den
mulighed tog vi imod og etablerede klubben som den 11. afdeling af HG med en bestyrelse bestående af
forældre til børn i klubben.
Klubben fik en barsk start, bl.a. pga. følgende forhold;
 Det kommunale tilskud faldt fra mere end 2 mio. kr. til 442.000 kr.
 Forældrebetalingen blev næsten fordoblet – fra 475 kr. pr. måned til 800 kr. pr. måned, som er den
smertegrænse, vi på møderne med forældrene blev oplyst om
 Et budget på næsten 2 mio. kr. uden en eksisterende egenkapital
 Nødvendighed af at sælge ydelser fra klubben til fx folkeskoler og private skoler
 En partnerskabsaftale med kommunen, der løber i 5 år, men med mulighed for opsigelse undervejs
Disse ændrede betingelser førte til, at hovedbestyrelsen besluttede at binde et økonomisk
sikkerhedsnet under fritidsklubben i årene 2016 og 2017. Underskudsgarantien viste sig i 2016 at
være en nødvendighed. Som det vil fremgå af kassererens fremlæggelse af regnskabet, må
hovedafdelingen bære et underskud på 170.000 kr. Kassereren vil redegøre for årsagerne til
underskuddet.
Formålet med at yde underskudsgarantien i to år var især at skabe ro om klubben og få tid til at
tilpasse økonomien til de kraftigt ændrede forhold. Det mente vi, klubben ville få med to års
økonomisk sikkerhedsnet.
Det skabte derfor voldsom frustration, at Næstved kommune i december 2016 opsagde
partnerskabsaftalen pr. 31.07.2017. Herved modarbejdede kommunen på effektiv vis at skabe ro
om klubben i den toårige indkøringstid. For selv om det kommunale tilskud er nedsat markant –
med 80% )- så kan klubben ikke eksistere uden det kommunale tilskud, som tilmed er langt
mindre pr. barn end det, der gælder i alternativet i kommunalt regi, SFO 2.
Baggrunden for kommunens opsigelse er, at børnetallet i klubben er faldet fra 110 til nu 80. Vi
har adskillige gange meddelt kommunen, at ændringerne under ingen omstændigheder kan føre til
yderligere kommunale tilskud – det ligger HG meget fjernt at komme med ekstra regninger.
Hovedbestyrelsen har ydet underskudsgarantien, og personalet er ansat i regi af hovedafdelingen,
som derfor må bære den økonomiske byrde i tilfælde af, at klubben må lukke.
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Kulturudvalget har bedt forvaltningen om at undersøge mulighederne for at indgå en ny aftale.
Det lykkes forhåbentlig, men det ændrer ikke ved det forhold, at vi finder det helt urimeligt, at
aftales opsiges ved først givne mulighed, når den under ingen omstændigheder kan medføre
ekstra kommunale udgifter.
Forældrene til børn i klubben bakker 100% op om klubben og vil aktivt arbejde for at føre
klubben videre – bl.a. ved at øge informationen om klubbens eksistens. Mange har nemlig den
fejlagtige opfattelse, at klubben er nedlagt.
Hovedafdelingen bakker også fortsat 100% op og støtter bl.a. klubben ved at stå for alt
administrativt arbejde, så forældrene i bestyrelsen kan koncentrere sig om indholdet til klubben.
Det vil vi fortsat gøre.
3. HG’s øvrige afdelinger
HG er kendetegnet ved rummelighed. Det betyder bl.a., at vi meget gerne vil have flotte resultater
for eliteudøvere, men at der samtidig skal være rige muligheder for bredden og for det sociale
element i idrætten. Flere af HG’s afdelinger har gjort sig godt bemærket på resultatsiden, og det
er vi naturligvis stolte over.
For at få afdelingerne til at fungere og trives er især to elementer nødvendige. Det er først og
fremmest det nødvendige antal frivillige ildsjæle, og så er det en god økonomi. Alle afdelinger er
begunstiget af at have mange frivillige, og de fleste afdelinger har en rimelig økonomi, bl.a. med
baggrund i, at HG har et godt omdømme, når der skal tales med sponsorer og fonde.
Flere afdelinger, bl.a. fodbold, oplever dog nu begyndende problemer med at skaffe det
nødvendige antal frivillige ledere. Der er funktioner, der ikke kan dækkes eller ikke dækkes fuldt
ud. I HG fodbold gælder det fx kiosken, der ikke kan holdes åben i det ønskede omfang.
Problemerne med tilstrækkelig rekruttering af ledere er et fælles problem for de fleste HGafdelinger, og forretningsudvalget vil derfor sætte det til drøftelse i hovedbestyrelsen.
4. Herlufsholm Idrætscenter
Der har gennem de senere år været gennemført mange projekter, og der er stadig projekter i
planlægning- og ønskefaserne.
Kunstgræsbane
2016 blev det først hele år med kunstgræsbanen i brug. Interessen for banen har været så stor, at
langt fra alle ønsker har kunnet imødekommes. Set i lyset af HG Fodbold og Fodboldvennernes
imponerende medfinansiering til banens etablering synes HG’s egen fodboldafdeling forståeligt
nok at have fortrinsret til banen. Det har HG fodbold også, men kun i et vist omfang, idet
Idrætscenteret efter krav fra Næstved kommune er forpligtet til at stille banen til rådighed også
for andre fodboldklubber i Næstved.
Vi kan glæde os over, at banen fungerer fint og lever op til forventningerne.
Parkeringsarealet ved svømmehallen
Ønsket om at få asfalteret parkeringsarealet ved svømmehallen har været med i mange års
beretninger. I de sidste par år har vi også sagt, at det nu var lige ved at ske.
Endelig kan vi så nu glæde os over, at projektet i sommeren 2016 blev gennemført. Det har givet
flere parkeringspladser, mere ordnede forhold og et æstetisk løft. Prisen blev ca. 700.000 kr., som
Idrætscenteret har betalt.

Bold og bevægelse
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Også projekt Bold og Bevægelse har været på dagsordenen i mange år – og vi havde forventet, at
projektet i dets helhed for længst ville være gennemført. Kunstgræsbanen er den del af projektet
og kun den del er afsluttet, og som nævnt færdig.
Forsinkelserne skyldes, at vi har ønsket at inddrage Lokale- og Anlægsfonden i projektet, dels for
at få gavn af deres ekspertise inden for området, dels for at få medfinansiering fra fonden.
Dialogen med Lokale- og Anlægsfonden har trukket ud, og fonden ønskede senest en opdatering
på HG-afdelingernes ønsker til anlægget. Derfor blev der i slutningen af 2016 gennemført en ny
runde samtaler med HG’s afdelinger og hovedbestyrelsen. Samtalerne blev gennemført af DGI,
og det førte til en revideret rapport. Der er dog ikke de store ændringer i forhold til den
oprindelige rapport, som DGI også stod for.
Vi kan glæde os over og være stolte over, at DGI’s erfarne konsulent på opgaven, Charlotte Hvid,
ingen andre steder har oplevet en så stor opbakning til og interesse for et projekt. Alle 11
afdelinger deltog og gav værdifulde bidrag til arbejdet med rapporten, som nu er sendt til Lokaleog Anlægsfonden.
Vi håber Lokale- og Anlægsfonden nu er klar til at gå ind i projektet. Hvis det mod forventning
ikke skulle ske meget snart, bliver vi nødt til at gennemføre så stor en del af projektet, som de
øvrige midler tillader.
Formanden for Herlufsholm Idrætscenter, Hans Nikolajsen, vil efter afslutningen af
repræsentantskabsmødet gennemgå projektet og status på det.

Økonomi
HG og Herlufsholm Idrætscenteret har den fælles holdning, at der skulle være fuld klarhed over
økonomien før igangsætning. Det har givet en del forsinkelser med igangsætning af mange
projekter.
Vi har også altid forsøgt selv at finde en del af finansieringen af projekterne. Det er heldigvis
lykkedes i et ganske pænt omfang, og dette bidrager også til at videreføre den særlige HG-ånd.
Der har præget foreningen gennem alle de 85 år, den har eksisteret.
5. Restauranten

Vi har i hovedbestyrelsen gennem et stykke tid drøftet situationen i hallernes restaurant, Skovens
Restaurant. Flere afdelinger har bl.a. oplevet problemer med åbningstider i forbindelse med stævner
mv.
Det har ført til henvendelse til Idrætscenterets bestyrelse, der så igen har taget emnet op med
restaurantens forpagter.
Udgangen er blevet, at forpagterne, Charlotte og Lars, har indgået en aftale om at ophøre
samarbejdet med virkning fra den 23. februar i år.
Idrætscenteret vil nu gå i gang med at finde en ny forpagter til restauranten.
Vi takker Charlotte og Lars for 7 års godt samarbejde og ønsker dem alt godt i deres nye jobs.
6. Vandkulturhus
Som omtalt i sidste års beretning har de seneste 10-15 års beretninger fokuseret på behovet for
forbedringer på området for vandfaciliteter. Svømmehallerne i Næstved er gamle og
utidssvarende og uden den nødvendige kapacitet til, at alle børn kan lære at svømme – og
svømme godt.
Vi har derfor udtrykt tilfredshed med byrådets beslutning om, at Næstved skal have det, man har
valgt at kalde et vandkulturhus. Og det er ikke så få mennesker, der skal skaffes plads til.
Herlufsholm Svømmehal besøges på en gennemsnitsuge af 3.800 brugere, Næstved Svømmehal
af 2.800 brugere og Birkebjergparkens Varmtvandsbassin af 1.400 brugere, i alt skal der således
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være plads til 8.000 brugere pr. uge. Hertil kommer de ekstra, der tiltrækkes af nye, spændende
faciliteter, så vi vil nok nærme os 10.000 ugentlige brugere i Vandkulturhuset.
Vi havde regnet med, at vandkulturhuset nu ville være under opførelse, da planen var
ibrugtagning i 2018. Imidlertid har det vist sig vanskeligt for kommunen af finde investorer til det
planlagte OPP-projekt. Kun en enkelt investor viste interesse, og denne investor levede ikke op til
kravene. Nu er fristen udskudt til 1. maj, så vandkulturhuset bliver næppe klar til indvielse i 2018.
Det vil forlænge også vores svømmehals levetid, og det vil forlænge den periode, hvor vores
idrætscenter står for driften af alle tre svømmehaller i Næstved by.
Når vandkulturhuset en gang står færdig, lukkes Herlufsholm Svømmehal. Spørgsmålet er så,
hvad der skal ske med bygningen. En mulighed er at rive den ned. En anden og mere spændende
mulighed er at finde en alternativ anvendelse af bygningen. Hvis det økonomiske grundlag kan
findes, vil en oplagt mulighed være at indrette fitness faciliteter.
7. Priser og legater
HGV-prisen gik i 2016 til Christina Skov fra badminton. Christina har gennem mere end 25 år udmærket sig
som både en god badmintonspiller, en god klubkammerat og en god leder.

Tak
Til slut vil jeg takke mine kolleger i forretningsudvalget og bestyrelsen for samarbejdet i 2016. Vi holder
bevidst en lav mødefrekvens i hovedbestyrelsen, da vi ved, at der er meget at se til i de forskellige afdelinger.
Ekstra meget ligger derfor på forretningsudvalget. Ingen brokker sig over det – så derfor en særlig stor tak til
forretningsudvalget.
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