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HG’s repræsentantskabsmøde 27.02.2019  

Foreningsåret 2018 

 

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 27.02.2019 

 

Beretning 

I min beretning vil jeg komme ind på følgende emner 

 

1. Medlemstal og afdelinger 

2. Fritidsklubben  

3. HG øvrige afdelinger 

4. Herlufsholm Idrætscenter, projekter  

5. Restauranten 

6. Svømmehal 

7. Priser  

 

1. Medlemstal og afdelinger 

Ved udgangen af 2018 var HG’s samlede medlemstal i de 10 

underafdelinger 4.424 fordelt med 4.181 aktive og 243 passive 

medlemmer.  

Forrige år var det samlede tal i alt 4.419 medlemmer.  

Det samlede medlemstal er således steget med 5, altså reelt uændret. 

Det er i øvrigt bemærkelsesværdigt, at det samlede medlemstal i de 

seneste 4 år har ligget utroligt stabilt, nemlig mellem 4.419 og 

4.428. 

Fra 2017 til 2018 er der dog sket en forskydning mellem aktive og 

passive medlemmer. Antal aktive er faldet med 158, mens antal 

passive er steget med 163. 

Faldet i aktive kan primært henføres til svømning, der i forhold til 

tidligere har fået færre og  dårligere tider til børnesvøm. Vi håber at 

kunne få ændret tiderne, så svøm igen kan få endnu flere børn i 

bassinerne. 

 

2. Fritidsklubben  

Vilkårene for fritidsklubben blev markant ændret pr. 1. januar 2016, 

da kommunen besluttede at nedlægge de kommunale klubtilbud. 

Før den tid blev klubben drevet af hovedbestyrelsens 

forretningsudvalg.  
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Efter ændringen og overflytningen fra skoleområdet til 

fritidsområdet er fritidsklubben organiseret som en afdeling i HG 

med en bestyrelse bestående af forældre til børn i klubben. 

 

En virkning af overflytningen er et markant lavere kommunalt tilskud og en 

stor stigning i forældrebetalingen. For at sikre klubben økonomisk besluttede 

hovedafdelingens bestyrelse at yde en underskudsgaranti, og den er stadig 

gældende.  

Underskudsgarantien viste sig i 2016 at blive aktuel pga. nødvendige 

tilpasninger, og hovedafdelingen dækkede underskuddet på 170.000 kr. I 

2017 og 2018 har fritidsklubben genereret overskud på i alt ca. 70.000 kr., så 

der ikke har været brug for underskudsgarantien i de seneste to år. 

 

Vi indgik pr. 1. januar 2016 en partnerskabsaftale med Næstved Kommune 

på de nye og økonomisk barske vilkår. Aftalen løb til medio 2021, men 

kunne opsiges undervejs med 7 måneders varsel. Det skabte frustration, at 

Næstved kommune i december 2016 opsagde partnerskabsaftalen pr. 

31.07.2017. Efter forhandlinger lykkedes det at få en ny partnerskabsaftale, 

der løber til medio 2019. Kommunen har nu fremsendt et forslag til 

forlængelse af partnerskabsaftalen fra 1. august 2019, bl.a. under 

forudsætning af, at HG’s hovedafdeling fortsat yder en underskudsgaranti, 

der kan blive aktuel, hvis klubbens egenkapital ikke skulle række. 

 

 

3. HG’s øvrige afdelinger 

Hovedbestyrelsen har i 2018 godkendt ajourførte beskrivelser af 

mission, vision og værdier Det er her igen bl.a. præciseret, at HG er 

kendetegnet ved respekt for andre og for 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 på andre områder. 

Vi kan bl.a. glæde os over følgende: 

• Atletik har igen gennemført Kvindemilen som et 

velgørenhedsarrangement for Støt Brysterne kampagnen. Det 

gav 20.000 kr. til det gode formål 

• Atletik har gennemført skole-OL – et kæmpe arrangement for 

skoleungdommen 

• Triatlonafdelingen fik fortjent anerkendelse for det store 

arrangement Kanaltri, hvor også et DM for eliteløbere indgik. 
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Flot indsats fra de mange hjælpere, der er nødvendige til et 

sådant arrangement 

• Motionsafdelingen har haft stor succes med fælles træning til 

Copenhagen Marathon 

• Svømning har igen i 2018 i samarbejde med DGI gennemført 

et superarrangement for livredning på Enø Strand, hvor et 

antal instruktører er blevet uddannet 

• Orientering kommer vidt omkring, men finder også hver gang 

hjem igen. I 2018 har orientering været i Halland, på Fanø og 

Møns Klint – og rykkede i øvrigt op i 3. division 

• Badminton har haft et inspirerende besøg af en af verdens 

bedste spillere, Jan Ø. Jørgensen 

• Floorball er igen i år valgt som spydspidsklub – og floorball 

har mellem jul og nytår afholdt Næverly Hills Cup, og så 

laver klubben økonomi ved at hjælpe på Roskilde Festival, 

Ringsted Festival og på reptilmesserne 

• Gymnastiks team-hold har fået flotte resultater og hentet godt 

med medaljer hjem.76 glade piger og drenge deltog i 

aktivitetsferiedagene. Trænere og bestyrelse har deltaget i 

kurset BOOST DIN TRIVSEL arrangeret af DGI og 

Psykiatrifonden og et DGI-minihjælperkursus. Og så har 

gymnastik fejret et antal jubilarer, herunder en 70-årsjubilar – 

70 år ud af de 86 år, HG har eksisteret! Den bliver vanskelig 

at slå! Men nye er på vej, da der også har været en del 20, 30 

og 40 års jubilarer 

 

4. Herlufsholm Idrætscenter 

Herlufsholm Idrætscenter kører godt. Der er stor belægning på 

stadion, i hallerne og i svømmehallen – ja faktisk kunne vi godt 

bruge meget mere tid i hallerne og svømmehallen. De senere års 

nedskæring af de kommunale tilskud kan naturligvis mærkes, og 

centeret har måttet spare på vedligeholdelsen af især hal 1. En stram 

og effektive styring af økonomien og dygtige medarbejdere får dog 

centeret til at hænge sammen. 

 

Projekt Bold og Bevægelse 

Dette projekt har været længe undervejs, faktisk alt for længe. 

Projektet gennemføres i to etaper. Den første etape var anlæg af 

kunstgræsbane, ja faktisk 1½ kunstgræsbane, i 2016. Idrætscenteret 

havde håbet at igangsætte etape to straks efter indvielsen af 

kunstgræsbanen. Etape to består af et multianlæg på den nuværende 

opvisningsbane.  
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Efter at have fået finansieringen på plads, herunder en forventet 

endelig godkendelse i Lokale- og Anlægsfonden, besluttede 

Idrætscenteret den 10. januar i år, at etape to skulle sendes i udbud 

hurtigst muligt. Det skete primo februar, og der er afsat en ramme 

på 10 mio. kr. inkl. fitnesscenter, som jeg senere kommer ind på. 

Igangsætningen af arbejdet forventes at ske den 15. juni. Herved 

bliver det nemlig muligt at gennemføre både Skole-OL og Skole 

DM i atletik på det eksisterende anlæg. 

 

I første etape havde vi en selvfinansiering på ca. 2 mio. kr., og i 

etape to har vi en selvfinansiering på over 1 mio. kr. ekskl. Lokale- 

og Anlægsfondens tilskud. Vi er stolte over at kunne levere så store 

bidrag i selvfinansiering. 

 

Det samlede projekt har været gennem en særdeles grundig 

demokratisk proces med inddragelse af DGI, der både i 2014 og 

2016 interviewede mange repræsentanter fra samtlige afdelinger i 

HG. Der var begge gange fuld opbakning til det samlede projekt.  

 

Naturligt nok er det fodbold, der har stor glæde for første etape med 

kunstgræsbanen. Etape to med multianlægget vil komme stort set 

alle afdelinger til gavn, men især atletik vil naturligvis få stor glæde 

af anlægget – også set i lyset af, at den slidte løbebane vil blive 

renoveret som en del af projektet. 

 

Der opstod for et års tid siden en konflikt mellem på den ene side 

fodboldafdelingen og på den anden side idrætscenteret og HG’s 

øvrige afdelinger. Fodbold, især fodboldveteranerne, mente, at 

placeringen på opvisningsbanen var meget uheldig. 

 

Fodboldveteranerne udarbejdede et alternativt forslag med en anden 

placering og på langt færre kvadratmeter. Den blev præsenteret på 

et møde den 17. december, hvor idrætscenteret formand også 

gennemgik processen. Idrætscenterets bestyrelse fastholdt – med 

opbakning fra HG’s hovedafdeling - det oprindelige projekt, der 

blev sendt i udbud i begyndelsen af februar. Desværre har tvisten 

ført til negativ omtale i pressen og andre steder.  

 

Nu er beslutningerne endegyldigt truffet, og vi må alle se fremad og 

bidrage til at få det normalt gode samarbejde internt i HG og 

mellem HG og idrætscenteret genopbygget.  
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Fitnesscenter 

Det har længe været et ønske hos de fleste af vores afdelinger, at der 

i tilknytning til Herlufsholm Idrætscenter indrettes et fitnesscenter 

med tilhørende faciliteter til at arbejde med idrætsskader. 

Fitnesscenteret skal naturligvis være til rådighed for alle brugere af 

idrætscenteret, men skal også være et tilbud til fx forældre, der 

opholder sig i centeret, mens deres børn træner. 

 

Idrætscenterets bestyrelse har nu imødekommet ønsket om et 

fitnesscenter. Det vil blive indrettet i det nuværende kursuscenter, 

der ikke længere er tidssvarende og derfor har haft meget lille 

belægning. Der vil være mange fordele ved at gennemføre 

ombygningen til fitnesscenter sideløbende med byggeriet af Bold og 

Bevægelse. Projektet foreligger i skitseform,  

men bliver detailprojekteret, så der kan gå i gang omtrent samtidig 

med Bold og Bevægelse. 

 

5. Restauranten 

Siden august 2017 har Louise og Kim Dreibøl været værtspar i restauranten. 

Vi har kun hørt positive bemærkninger om såvel kvalitet som serviceniveau 

over for HG’s afdelinger – og tilfredsheden er vist gensidig. 

 

6. Ny svømmehal 

Næstved by har tre svømmehaller, der alle trænger til en kraftig og 

dermed dyr renovering, hvis de skal bevares. Det er en af 

baggrundene for, at Næstved Kommune i efterhånden mange år har 

arbejdet med at opføre et såkaldt vandkulturhus. 

 

På et møde i HG’s hovedbestyrelse for næsten et år siden blev det 

besluttet at anbefale kommunen at droppe planerne om et egentligt 

vandland eller badeland og i stedet koncentrere indsatsen omkring 

en stor og moderne svømmehal. Dette HG-forslag blev fremlagt på 

et møde, som kulturudvalget afholdt i maj, og det er vores indtryk, 

at der blev taget godt imod forslaget, og det ser ud til, at det er en 

svømmehal, der nu indgår i kommunens planer. Hallen må 

naturligvis gerne indeholde legeområder og særligt varmt vand, men 

det primære bør være vand til svømmetræning og offentlig åbning. 

 

Kommunen har afsat 152 mio. kr. til projektet, der ventes at stå klar 

til indvielse om ca. 3 år. Hvis denne økonomiske ramme ikke 

dækker behovet fuldt ud, kan man måske forestille sig, at en af de 3 
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eksisterende haller skal fortsætte en tid endnu. Det vil i givet fald 

nok blive Herlufsholm Svømmehal, der på trods af alderen er den 

hal, der er i bedst stand. 

 

Hvis der ikke bliver behov for en hal ved siden af den nye 

svømmehal, skal vi finde alternativ anvendelse af Herlufsholm 

Svømmehal, da den i så fald ikke kan drives videre som 

svømmehal. 

 

Herlufsholm Idrætscenter står for driften af alle tre svømmehaller i 

Næstved by – Herlufsholm, Næstved og Birkebjergparkens 

svømmehaller. Vi har kun hørt om tilfredshed med denne samlede 

drift og synes, det vil være rimeligt at fortsætte med centeret som 

operatør, når det nye anlæg er klar. 

7. Priser og legater 

HGV-prisen gik i 2017 til næstformand i fodbold Jens-Erik Petersen. 

Motiveringen for valget af Jens-Erik som prismodtager kan primært henføres 

til hans store indsats for veteranfodbold også kaldet ståfodbold. Mere end 80 

seniorer spiller veteranfodbold, og det er ganske imponerende.  

 

Tak 

Til slut vil jeg takke mine kolleger i forretningsudvalget og bestyrelsen for 

samarbejdet i 2018. 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. 

 


