
Herlufsholm Gymnastikforening 
Hovedafdelingen 

 

 

Herlufsholm Gymnastikforening 
 

Herlufsholm Alle 227 Herlufsholm Gymnastikforening er stiftet i 1932  

DK – 4700 Næstved Medlem af DIF, DGI & Næstved Idræts Union 

Referat fra repræsentantskabsmøde den 26. februar 2020 
 

Til stede var atletik, badminton, floorball, fodbold, svømning, vægtløftning og fritidsklubben  

afbud fra gymnastik, orientering intet hørt fra håndbold  

Fra forretningsudvalget: Afbud fra Troels 

 

1. Bent Lund blev valgt til dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet 

2. Formandens beretning var så god og fyldestgørende, at der ingen spørgsmål efterfølgende var.  

Beretningen er vedhæftet. 

3. Regnskabet var sendt ud så man har kunnet gennemgå det heller ikke her var nogen spørgsmål 

4. Indkomne forslag: Formanden uddybede baggrunden for de foreslåede vedtægtsændringer, nemlig dels 

mere detaljerede regler for afdelingernes afholdelse af ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger samt 

mindske risikoen for kup. § 15: Hvis der i afd. er søskende under 18 år kan begge forældre stemme, dog kan 

ingen deltager i generalforsamlingen have mere end en stemme. 

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Indsendelsesfrist valg og afstemning følger de samme regler som ved ordinære generalforsamlinger 

5. Forslag om uændret kr. 14 til hovedafd. Blev vedtaget 

6. Valg 

Næstformand Troels blev genvalgt 

Da vores kasserer Anette havde ønsket at stoppe, blev Jørgen Milling valgt til ny kasserer. 

Der var genvalg til revisor Ole Madsen og revisorsuppleant. Bent Lund 

Til idrætscentret bestyrelse: Udpegning af Sten Petersen og suppleant Troels   

7. Eventuelt ordet blev givet til fodbold som havde haft en ”sag” ved den årlige julefrokost, hvor  

fodboldtræneren for pigerne havde haft noget kørende med en af spillerne. Der var ikke noget ulovligt i det, 

da begge er i tyverne, men bestyrelsen ville gerne vide, om vi skal have en fælles HG-politik på det etiske 

område, og for hvordan man håndterer det. Der var en del meninger om emnet, men flest mente nok, at det 

må personerne selv finde ud af. HG har ingen politik på området, men  man blev enige om at medtage det på 

næste hovedbestyrelsesmøde 

Formanden takkede dirigenten for god mødeledelse. 

 

Referent: Hanne Mikkelsen 

 

 

Dirigent:        

  Bent Lund 
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REPRÆSENTANTSKABSMØDE 26.02.2020 

 

Beretning 

I min beretning vil jeg komme ind på følgende emner 

 

1. Medlemstal og afdelinger 

2. Fitness som ny afdeling  

3. HG’s øvrige afdelinger 

4. Herlufsholm Idrætscenter, projekter  
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5. Svømmehal 

6. Priser  

 

1. Medlemstal og afdelinger 

Ved udgangen af 2019 var HG’s samlede medlemstal i de nu 11 underafdelinger 4.328 fordelt 

med 4.164 aktive og 164 passive medlemmer.  

Forrige år var det samlede tal i alt 4.424 medlemmer fordelt på 4.181 aktive og 243 passive.  

Det samlede medlemstal er således faldet med 96, hvoraf langt størstedelen kan henføres til 

passive medlemmer. Antallet af aktive medlemmer har et lille fald på 17 medlemmer, altså stort 

set uændret, men med en del forskydninger mellem afdelingerne. Det er i øvrigt 

bemærkelsesværdigt, at det samlede antal aktive medlemmer i de seneste 5 år har ligget utroligt 

stabilt, nemlig mellem 4.065 og 4.339 – et udsving på godt 5%. 

Under punktet om de enkelte afdelinger vil jeg komme nærmere ind på udviklingen. 

 

2. Fitness som ny afdeling  

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, dels 

Herlufsholm Idrætscenter om at ombygge det ikke-tidssvarende kursuscenter til et indendørs 

supplement til det kommende udendørs anlæg omkring Bold og Bevægelse.  

 

Forud for stiftelsen af fitnessafdelingen var interessen i HG-afdelingerne drøftet på flere møder i 

hovedbestyrelsen med deltagelse af Idrætscenteret. Der var en generel stor interesse for at oprette 

et foreningsdrevet fitnesscenter med tilhørende fysioterapi mv., men med forskellig styrke i de 

forskellige afdelinger. HG og idrætscenteret har været i dialog med DGI om etableringen. 

Desværre er processen af flere årsager blevet kraftigt forsinket – faktisk var den oprindelige plan, 

at bygningerne skulle have været klar til indflytning i januar 2020.   

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. 

 

 

3. HG’s øvrige afdelinger 

I nogle af vores afdelinger har der været en del røre, som har ført til ekstraordinære møder og 

ekstraordinære generalforsamlinger. Det gælder bl.a.: 

• Gymnastik: Hvor en del forældre til elitegymnaster var utilfredse med nogle af 

bestyrelsens beslutninger. Desværre kunne stridighederne ikke bilægges, og mange 

elitegymnaster flyttede til en anden klub. Det er glædeligt at konstaterede, at HG 

Gymnastik på trods af dette har haft en medlemsfremgang fra 690 til 714 aktive 

medlemmer og er gået i gang med opbygning af nye elitegymnaster – og så fortsat også 

dyrker bredden. 

• Fodbold: Hvor der som bekendt har været en gruppe, der var voldsomt utilfredse med 

placeringen af det nye anlæg på opvisningsbanen. Den sag er godt kendt, så den vil jeg 

ikke komme nærmere ind på, men på fodbolds generalforsamling trak formanden sig et år 

før udløbet af valgperioden. Ingen ville stille op som formand, hverken på den ordinære 

generalforsamling eller på to efterfølgende ekstraordinære generalforsamlinger. Da 

bestyrelsen valgte at konstituere sig, sagde hovedafdelingen OK, hvis der ikke var 

indvendinger. Det var der imidlertid, så der måtte endnu en ekstraordinær 

generalforsamling til for at få en formand valgt efter vedtægternes bestemmelser. Det var 
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glædeligt at konstatere et konstruktivt og roligt forløb af denne ekstraordinære 

generalforsamling med mere end 100 deltagere.  

 

Den konstituerede formand blev så valgt i overensstemmelse med vedtægterne, mens 

modkandidaten udtrykte stor vilje til samarbejde. Nu kan fodbold forhåbentlig og formentlig 

se fremad – og så kan afdelingen glæde sig over, at medlemstallet på trods af uroen er 

uændret og har ligget stabilt over de senere år. 

• Svøm: HG’s største afdeling har haft en markant tilbagegang i antal aktive medlemmer 

fra 1.451 til 1.329. Faldet kan primært henføres til det forhold, at HG Svøm 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. 

HG Svøm og NIF Svøm har indledt forhandlinger om i første omgang en sammenlægning af 

eliteafdelingerne. Det er meget dyrt at drive eliteafdelinger, det gælder ikke mindst i svøm, og et 

fællesskab vil kunne drives meget mere effektivt end hver for sig. Målet er at have fællesskabet 

etableret pr. august 2020.  

Hvis sammenlægningen af eliteafdelingerne bliver en succes, overvejer de to klubber også at 

inddrage bredden, så det kan føre til en egentlig fusion a la håndbold. Erfaringerne viser, at det er 

meget vigtigt med et grundigt forarbejde, hvor også klubberne kulturer inddrages. 

Håndbold, badminton, floorball, atletik og fritidsklubben kan glæde sig over pæne stigninger 

i medlemstallene, mens orientering og vægtløftning har haft små tilbagegange. 

Fitness er som nævnt ikke kommet rigtigt i gang endnu og har p.t. kun de tre 

bestyrelsesmedlemmer som medlem. 

 

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 både haller og svømmehal. 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 – og mange har spurgt, om det 

nogensinde bliver til noget. Nu har vi endelig fået syn for sagn og kan konstatere, at der er gang i 

projektet.  

Jeg vil ikke her komme nærmere ind på projektet, da Hans og Philip fra Idrætscenteret vil 

gennemgå projektet inkl. tidsplan og økonomi efter repræsentantskabsmødet.  

 

Fitnesscenter 

Jeg har omtalt de forsinkede planer om et fitnesscenter, men også fitnesscenteret vil indgå i 

orienteringen fra Idrætscenteret. 

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 har byrådet nu endeligt besluttet, at 

• Der skal opføres en ny svømmehal til 162 mio. kr. 

• Den nye hal skal placeres på Stenlængegårdens jorde 
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• Den nye hal skal være færdig i slutningen af 2021 – forud for kommunalvalget i 

november 

• Næstved Svømmehal skal nedrives 

• Herlufsholm Svømmehal modtager ikke tilskud til driften efter indvielsen af den nye hal  

 

De 162 mio. kr., som kommunen har afsat til den nye svømmehal, skal også dække 

omkostningerne til nedrivning af de eksisterende haller. Ikke mindst nedrivningen af Næstved 

Svømmehal bliver formentlig temmelig kostbar. Hvad der skal ske med Birkebjergparken ligger 

vist ikke fast.  

 

Vores udgangspunkt må være, at der ikke er 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. 

 

 

Herlufsholm Idrætscenter har i øvrigt de seneste 7 år stået for driften af alle tre svømmehaller. Vi 

har kun hørt om tilfredshed med denne samlede drift og synes, det vil være både fornuftigt og 

rimeligt at fortsætte med centeret som operatør, når det nye anlæg er klar. 

6. Priser og legater 

HGV-prisen for 2018 gik til Janne Jensen fra HGATM. Motiveringen for valget af Janne som prismodtager 

kan primært henføres til hendes store og mangeårige indsats som træner, leder og stævnearrangør kombineret 

med et smittende humør og hendes bidrag til klubbens stærke sociale sider.  

 

Tak 

Til slut vil jeg takke mine kolleger i forretningsudvalget og bestyrelsen for samarbejdet i 2019. Vi holder 

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

 

 

 


