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HG’s repræsentantskabsmøde 16.06.2021  

Foreningsåret 2020 

 

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 16.06.2021 

 

Beretning 

I min beretning vil jeg komme ind på følgende emner 

 

1. Medlemstal og afdelinger 

2. Fusioner og sammenlægninger 

3. Herlufsholm Idrætscenter  

4. HG Fitness 

5. Svømmehal 

6. Priser  

 

1. Medlemstal og afdelinger 

Ved udgangen af 2020 var HG’s samlede medlemstal i de 11 underafdelinger 4.216 

fordelt med 4.067 aktive og 149 passive medlemmer. 

Forrige år var det samlede tal i alt 4.328 medlemmer fordelt med 4.164 aktive og 164 

passive medlemmer.  

Det samlede medlemstal er således faldet med 112, hvoraf de aktive udgør 97 og de 

passive 15 medlemmer.  

På grund af den langvarige Covid 19 nedlukning kunne vi have frygtet en meget større 

nedgang i medlemstallet, og DGI har da også oplyst, at vi adskiller os meget positivt i 

forhold til andre idrætsklubber.  

Med den yderligere lange nedlukning i foråret 2021 og med de kommende 

kontingentbetalinger foran os bliver det meget spændende at se, om de relativt positive 

tal kan fortsætte.   

Men en tilbagegang er der tale om, og siden medlemstallet toppede i 2016 med 4.428 

medlemmer, har HG-afdelingerne mistet 361 medlemmer eller 8%. Set samlet over de 

seneste 10 år, er der dog stadig tale om en pæn stigning, og HG er stadig Næstved 

Kommunes langt største idrætsforening. 

 

2. Fusioner og sammenlægninger  

Siden sidste års repræsentantskabsmøde har der været gang i forhandlinger om 

fusioner og sammenlægninger. 

 

Svøm:  

HG’s største afdeling, svømmeafdelingen, indledte i 2018 drøftelser ned NIF Svøm 

om sammenlægning af konkurrenceafdelingerne. Det blev vurderet, at de to 

konkurrenceafdelinger enkeltvist var for små til sportslig og økonomisk 

bæredygtighed. Dansk Svømmeunion blev inddraget i arbejdet med 

sammenlægningen, som blev en realitet pr. 1. august 2020.  

De sammenlagte afdelinger stiller op under navnet Næstved Svømmeklub.  

Det er planen, at også breddeafdelingerne skal lægges sammen, så der bliver tale om 

en egentlig fusion med virkning fra august 2021. Den fusionerede klub vil få langt 

over 2.000 medlemmer. 

Sammenlægningen med NIF Svøm blev endeligt godkendt på generalforsamlingen den 

29.maj 2021. 
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Fodbold: 

Efter mange års udvikling og flotte resultater så det længe ud til, at HG’s kvinder stod 

til oprykning til den bedste række. Det gav pres på både organisation og økonomi i en 

afdeling, der primært er gearet til bredden. Dette førte til samtaler med NIF, der er 

indgangen til den professionelle afdeling, Næstved Boldklub. Ved et samarbejde kan 

der trækkes på ekspertisen omkring elitefodbold og på de fysiske rammer på Næstved 

Stadion, der levet op til DBU’s krav. Næstved Kommune vil støtte kvindefodbolden i 

de kommende år, hvor det forhåbentlig lykkes at komme op i øverste række. 

Samarbejdet med NIF omfatter alene elite-kvindefodbold. 

Overbygningen med NIF blev endeligt godkendt på fodboldafdelingens ekstraordinære 

generalforsamling den 14. juni 2021. 

Badminton: 

Badmintonafdelingerne i HG og NIF blev drøftede for nogle år siden fusion, som dog 

aldrig blev til noget. 

Nu er begge klubber igen indstillet på en fusion for på den måde at opnå en størrelse 

og en styrke, der giver spillerne bedre muligheder – ikke mindst på 

konkurrenceområdet. 

Sammenlægningen med NIF badminton blev endeligt godkendt på en ekstraordinær 

generalforsamling den 3. juni 2021. 

 

Håndbold fusionerede for mange år siden succesfuldt med Næstved. Så med håndbold 

er der 4 HG-afdelinger, den enten er fusioneret, altså helt sammenlagt, eller har 

samarbejde, der vedrører dele af afdelingerne. 

 

3 Herlufsholm Idrætscenter 

Herlufsholm Idrætscenter har været hårdt ramt af corona-krisen, der i lange perioder 

har lagt både indendørs og udendørs faciliteter øde. Men i perioder, hvor aktivitet har 

været mulig, har der været høj belægning på stadion, i hallerne og i svømmehallen – ja 

faktisk kunne vi godt bruge meget mere tid i både haller og svømmehal.  

 

Projekt Bold og Bevægelse 

Dette projekt har været længe undervejs. Det skyldes især de mange krav, som blev 

stillet af Lokale- og Anlægsfonden for at fonden kunne deltage i projektet med en 

finansiering på næste 3 mio. kr. – et nødvendigt tilskud til realisering af projektet. I 

retfærdighedens navn skal det dog anerkendes, at kravene og ideerne fra Lokale- og 

Anlægsfonden har bidraget væsentlig til et projekt i den øverste klasse.  

Den 19. juni 2020 kunne vi endelig foretage den festlige indvielse af anlægget, som er 

anden fase af det samlede projekt. Første fase var kunstgræsbanen. Det var ikke den 

oprindelige plan, at der skulle gå så lang tid mellem de to faser, og dette forhold gav 

desværre nogle bump på vejen.  

Det kan med stor tilfredshed konstateres, at det nye anlæg er blevet særdeles godt taget 

imod. Både HG-afdelingerne og andre brugere har benyttet anlægget i det forventede 

store omfang. 

Vi kan være stolte af et nutidigt og topmoderne anlæg, der sikkert vil være model for 

kommende anlæg andre steder. 

 

Restauranten 

Louise og Kim, eller Hr. og Fru Kok, har de seneste tre år drevet restauranten til vores 

store tilfredshed. Desværre ønsker de nu at skifte branche, og har derfor opsagt 

kontrakten pr. 30. juni 2021.    
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Idrætscenterets bestyrelse    

Efter 18 år som formand for HGV’s og idrætscenterets bestyrelse har Hans Nikolajsen 

valgt at stoppe som formand for idrætscenteret. Det skete på Idrætscenteret årsmøde 

den 20. maj. Indtil 2012 var det HGV, der ejede og driftede idrætscenteret. I 2012 

overdrog HGV aktiverne til den nystiftede selvejende institution Herlufsholm 

Idrætscenter, og det var helt naturligt, at Hans skulle være formand for centeret – 

samtidig med, at han forblev formand for HGV. 

Vi er i HG imponeret over Hans’ indsats gennem de 18 år. Der har været styr på 

driften af den efterhånden store virksomhed med 23 ansatte og en omsætning på over 

20 mio. kr.  

Hans’ erfaring fra lederjobs i erhvervslivet har givet ham en sikker hånd til også at stå 

for ledelsen af Idrætscenteret. 

I alle årene har Hans haft store visioner omkring centeret. Et er visioner, noget andet er 

at virkeliggøre dem. Det har Hans i den grad formået. I Hans’ formandsperiode har vi 

fået udviklet centeret fra et smukt beliggende anlæg til et topmoderne idrætsanlæg – 

stadig med en af landets smukkeste beliggenheder. Udviklingen har bl.a. ført til 

opførelsen af hal 2, 1½ kunstgræsbane, multianlægget og snart også omdannelsen af 

det forældede kursuscenter til et moderne foreningsdrevet fitnesscenter. Samlet er der i 

Hans’ formandsperiode investeret for mere end 40 mio. kr. – en stor del af penge i 

form af selvfinansiering. 

I alle projekter og i den løbende drift er de aktive i HG’s afdelinger blevet inddraget i 

beslutninger og drøftelser af driften. Hans har fx deltaget i mange afdelingers 

bestyrelsesmøder. Et ægte demokratisk sindelag, som vi har sat meget stor pris på. 

Heldigvis fortsætter Hans som formand for HGV, men det er jo en noget mere 

tilbagetrukken rolle. 

Vi har så meget at takke Hans for, men må nøjes med en symbolsk lille gave til Hans i 

form af nogle gode flasker, som han nu får mere tid til at nyde. (Overrække gaven). 

Ny formand for Herlufsholm Idrætscenter er Michael Kristiansen, som har sin HG-

baggrund i både badminton og fodbold. Vi er sikre på, at vi også vil få et godt 

samarbejde med Michael. 

 

4. Fitnesscenter 

Sidste del af Bold og Bevægelsesprojektet er ombygningen af det gamle kursuscenter 

til fitnesscenter. Centeret skulle efter planen været klar i foråret 2020. Sådan blev det 

af flere grunde ikke. En væsentlig årsag er, at væggene mellem værelserne viste sig at 

være bærende, så en omfattende forstærkning med stålbjælker måtte etableres. Det 

medførte både forsinkelser og fordyrelser.  

Nu ser det imidlertid ud til at centeret nærmer sig færdiggørelsen, og så mangler vi at 

få det nødvendige antal frivillige til at komme på banen. 

 

I juni 2019 blev HG Fitness oprettet som ny HG-afdeling. Stiftelsen skete med 

baggrund i dels et udtalt ønske hos de fleste afdelinger om oprettelse af et 

foreningsdrevet fitnesscenter. Forud for stiftelsen af fitnessafdelingen var interessen i 

HG-afdelingerne drøftet på flere møder i hovedbestyrelsen med deltagelse af 

Idrætscenteret.  

Der var en generel meget stor interesse for at oprette et foreningsdrevet fitnesscenter 

med tilhørende fysioterapi mv. HG og idrætscenteret har været i dialog med DGI om 

etableringen. 

Som nævnt, blev processen desværre af flere årsager kraftigt forsinket.  

Det er vigtigt, at der nu sættes turbo på processen, og det er vigtigt, at der er en fortsat 

opbakning til projektet i afdelingerne – herunder interesse for at bidrage med frivillige 

til centeret. De frivillige er ulønnede, men får betalt uddannelse og tøj mv. 

Efter aftale med idrætscenteret er Philip sat ind som fødselshjælper, og vil efter dette 

mødes afslutning gennemgå planerne. 
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5. Ny svømmehal 

Næstved Kommune har som bekendt i efterhånden mange år haft planer om at erstatte 

de tre gamle svømmehaller i Næstved by men en ny stor svømmehal. De tre gamle 

haller er Næstved Svømmehal, Birkebjergparkens Varmtvandsbassin og så vores egen 

Herlufsholm Svømmehal. 

Efter de mange år med planer besluttede byrådet endeligt i 2019, at der skal bygges en 

ny svømmehal, og der blev afsat 162 mio. kr. til formålet.  

I 2020 kom kommunen til penge og ændrede så rammen til 220 mio. kr., så hallen 

bedre kan dække flere ønskede faciliteter.  

Den nye svømmehal skal placeres i det nye boligområde på Stenlængegård. 

Nu er planen, at den nye svømmehal skal stå klar i 2024. – og mon ikke det med 

næsten 10 års forsinkelse lykkes denne gang. 

De 220 mio. kr., som kommunen har afsat til den nye svømmehal, skal også dække 

omkostningerne til nedrivning af de eksisterende haller.  

Og hvad så med Herlufsholm Svømmehal, når det kommunale tilskud forsvinder? Der 

er ikke økonomisk grundlag for en fortsat drift af Herlufsholm Svømmehal efter 

indvielsen af den nye hal. Herlufsholm Idrætscenter skal derfor inden længe beslutte, 

hvad der skal ske med vores svømmehal. Skal den – for kommunens regning – rives 

ned, eller er der muligheder for at ombygge den til andre formål? Alle i HG må meget 

gerne komme med ideer. Det ville være ærgerligt at nedrive en udmærket bygning – 

og næsten en hån mod de mange frivillige, der bidrog først ved opførelsen af 

friluftsbadet i 1957 og siden ved ombygningen til svømmehal i 1972.  

Før eventuelle ombygninger iværksættes, skal der dog foretages en gennemgribende 

analyse af hallens sundhedstilstand. 

 

6 Priser og legater 

HGV-prisen for 2019 gik til Svend-Erik Munck fra HG Orientering. Motiveringen for valget af 

Svend-Erik som prismodtager kan primært henføres til hans store og mangeårige indsats som et 

overordentligt aktivt medlem, der altid – på sin stille facon – har bidraget med sine egenskaber og 

kompetencer på alle områder i orienteringsklubben.  

 

Tak 

Til slut vil jeg takke mine kolleger i forretningsudvalget og bestyrelsen for samarbejdet i 2020. Vi 

holder bevidst en lav mødefrekvens i hovedbestyrelsen, da vi ved, at der er meget at se til i de 

forskellige afdelinger.  

 

 


