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Beretning
I min beretning vil jeg komme ind på følgende emner
1.
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4.
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8.

Medlemstal og afdelinger
Fritidsklubben
HG øvrige afdelinger
Idrætsforeningernes rammer og vilkår
Herlufsholm Idrætscenter, projekter
Restauranten
Vandkulturhus
Priser

1. Medlemstal og afdelinger
Ved udgangen af 2017 har HG sagt farvel til en af vores 11 afdelinger, nemlig amerikansk
fodbold. Næstved HG Vikings er nedlagt, men genopstået i andet regi og på lokationer, hvor de
mener at kunne få mere plads.
Ved udgangen af 2017 var HG’s samlede medlemstal i de nu 10 underafdelinger 4.419 fordelt
med 4.339 aktive og 80 passive medlemmer.
Forrige år var det samlede tal inkl. amerikansk fodbold 4.300 aktive og 128 passive eller i alt
4.428 medlemmer. Antallet af medlemmer i amerikansk fodbold var sidste år 38.
I 2017 steg antallet af aktive medlemmer i de 10 afdelinger med 2%. Igen i 2017 stiger antallet af
aktive medlemmer, nu til som nævnt 4.339, som igen sætter rekord i HG’s 85-årige historie.
På tre år er antal aktive steget med 16%. Det er fantastisk i en tid, hvor medlemstallet i den
traditionelle idræt generelt er faldende.
Til gengæld falder antallet af passive medlemmer ret kraftigt – fra 128 i 2016 til 80 i 2017. Det
skyldes formentlig, at afdelingerne ikke arbejder aktivt for at bevare tidligere aktive medlemmer i
klubberne. Det synes jeg, afdelingerne bør se på.
Hvis vi ser på antal aktive i de enkelte afdelinger, er der især fire afdelinger, der har oplevet
markante fremgange i medlemstal og fire der har haft markante tilbagegange. Det er:
• Svømning har haft en fremgang på 75 medlemmer, som svarer til en stigning på 5% til i
alt 1.578 medlemmer
• Orientering har en procentvis stigning med 25%
• Også badminton stiger igen kraftigt, nu med 20% og på 3 år med i alt 50% - måske er der
en Victor Axelsen-effekt
• Fritidsklubben har oplevet en fremgang på 50%, det vender jeg tilbage til
• Fodbold og håndbold havde begge i 2016 en fremgang på 8%, men har i 2017 mistet 8%
• Atletik har fået 10% færre aktive i 2017
• Gymnastik har i mange år oplevet en kraftig fremgang, men er i 2017 faldet tilbage med
8%
• Helt i top i procentudviklingen ligger floorball med en fremgang på over 100% til godt
100 medlemmer
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2. Fritidsklubben
Som omtalt i tidligere beretninger blev vilkårene for fritidsklubben markant ændret pr. 1. januar
2016, da kommunen besluttede at nedlægge klubtilbuddene. Byrådet åbnede dog en mulighed for
at flytte klubben fra skoleområdet til fritidsområdet. Den mulighed tog vi imod og etablerede
klubben som en afdeling af HG med en bestyrelse bestående af forældre til børn i klubben.
Ændringen betød, at det kommunale tilskud faldt fra godt 2 mio. kr. til 450.000 kr., og det betød næsten til
en fordobling af forældrebetalingen. HG’s afdelinger fandt og finder fritidsklubben meget værdifuld, og
besluttede at binde et økonomisk sikkerhedsnet under fritidsklubben i årene 2016 og 2017.
Underskudsgarantien viste sig i 2016 at være en nødvendighed, og hovedafdelingen dækkede underskuddet
på 170.000 kr. Til vores store glæde kan vi konstatere, at underskudsgarantien i 2017 ikke bliver aktuel, idet
Fritidsklubben har givet et overskud på godt 50.000 kr. og derfor nu har fået en egenkapital. Det er et
imponerende arbejde, bestyrelsen og medarbejderne har udført – det kan I være stolte af. Antallet af børn var
før sommeren 2017 nede på ca. 70 og steg efter sommeren til 130.
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 voldsom
frustration, at Næstved kommune i december 2016 opsagde partnerskabsaftalen pr. 31.07.2017 og dermed
modvirkede den ro om klubben, som hovedafdelingens underskudsgaranti skulle give i den toårige
indkøringstid. Efter forhandlinger lykkedes det at få en ny partnerskabsaftale, der løber til medio 2019. Indtil
da har klubben nemlig en aftale med kommunens skolevæsen om at levere ydelser til skolerne mod betaling.
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.
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.
Vi kan bl.a. glæde os over følgende:
• Fodbold har ud over fodbold for børn og unge startet et fodboldhold for +65. 12-18 gamle
drenge kaster sig ud i kampen i al slags vejr – og der forventes stigende interesse pga.
både det sportslige og det sociale
• Fodbold har også tilbud til de unge på både 40 og 50 i alt mere end 70 til veteran- og
ståfodbold
• Fodbold har også et tilbud til damer, nemlig Fodbold Fitness for tidligere spillere (det
hedder tidligere, ikke gamle, når det er damer)
• Atletik har gennemført Kvindemilen, der årligt bliver lagt på dagen for Støt Brysterne –
det er en succes, hvor kvinder i alle aldre løber 3,75 eller 7,5 km i den smukke
Herlufsholmskov
• Orientering har i forbindelse med Åben Skole fået tilskud fra Næstved Kommune til
tegning af skolekort, og flere skoler er nu i gang med orienteringssporten
• Eksemplerne fra fodbold, atletik og orientering viser HG’s bredde. Vi går naturligvis
også efter gode resultater, fx kan fra atletik nævnes at Per Schwatzbach blev dansk mester
i maraton i aldersklassen 55-59 år i tiden 2.52.19 – det kan vist imponere mange yngre
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•

Endeligt skal det naturligvis omtales, at HG’s fritidsklub i 2017 blev kåret som Danmarks
bedste fritidsklub og bl.a. modtog en pris på 15.000 kr.

4. Idrætsforeningernes rammer og vilkår

I 2013 gennemførte Danmarks Idrætsforbund den hidtil mest omfattende komparative analyse af
idrætsforeningernes rammer og vilkår i landets kommuner. Her blev Næstved placeret i bunden.
Analysen blev gentaget i 2017 og omfattede igen 4 hovedtemaer, nemlig
• Økonomi
• Faciliteter
• Frivillighed
• Idrætspolitik
Samlet set gik det ikke bedre med Næstveds placering. Ud af de 93 omfattede kommuner ligger
Næstved i det samlede resultat på en plads som nummer 92 – den samme lave placering som i 2013.
Kun Halsnæs ligger lavere.
Selv om det samlede billede ser uændret sløjt ud, er der naturligvis sket forbedringer på nogle
områder, fx
• Foreningernes oplevelse af kommunale tilskudsordninger: fra nr. 68 til nr. 43
• Vurdering af den økonomiske prioritering: fra nr. 84 til nr. 65
• Samlet rangering på økonomiske parametre: fra nr. 89 til nr. 69
• Udvikling i antal medlemmer under 18 år: fra nr. 85 til nr. 31
Områder, der siden sidste analyse, er forringet er fx
• Antal medlemmer pr. frivillig i foreningerne: fra nr. 54 til nr. 81
• Vurdering af foreningernes trivsel: fra nr. 48 til nr. 78
• Udvikling i foreningstal: fra nr. 11 til nr. 74
Næstved Kommunes udgifter pr. indbygger til fritidsområdet er 485 kr., hvor medianen er 642 kr.
Hvis Næstved skulle ligge på medianen, ville det kræve ekstra 13 mio. kr. til området. Vi ved, at
den ringe placering er noteret i det kommunale regi og håber, det vil føre til markante forbedringer
til næste analyse.
5. Herlufsholm Idrætscenter
Efter nogle år med stor udvikling i form af ny hal, kunstgræsbane og asfaltering af
parkeringsplads ved svømmehallen, har der har de seneste par år været stilstand i
anlægsaktiviteterne. Det er dog ikke fordi, der har manglet ønsker og planer, især omkring Projekt
Bold og Bevægelse.
Dette projekt har været længe undervejs. En betingelse for at kunne få finansiering fra andre
kilder har været det blå stempel fra Lokale- og Anlægsfonden. Efter mange justeringer og
drøftelser lykkedes det i sommeren 2017 at få støtte til projektet fra Lokale- og Anlægsfonden.
Herefter er centeret gået i gang med at søge diverse fonde om tilskud, som kan supplere
tilskuddene fra Næstved Kommune og Lokale- og Anlægsfonden. Kommunen har stillet som
betingelse, at projektet har en finansieringsplan klar senest 1. juni 2018.
Der er ikke de store ændringer i forhold til den oprindelige rapport, som DGI også stod for.
Den aktive og enstemmige opbakning fra alle afdelinger har været en stor fordel i processen. Jeg
regner afgjort med, at anlægget kan påbegyndes hurtigt efter sommerferien 2018.
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6. Restauranten

I februar 2017 indgik bestyrelsen for Herlufsholm Idrætscenter en aftale med den hidtidige
forpagter om at ophøre samarbejdet.
Idrætscenteret gik så i gang med at finde en ny forpagter til restauranten. Der var et pænt antal
interesserede, og valget faldt på Louise og Kim Dreibøl. Efter en gennemgribende renovering
åbnede Louise og Kim restauranten i august. Vi har kun hørt positive bemærkninger om såvel
kvalitet som serviceniveau over for HG’s afdelinger.
7. Vandkulturhus
Vandkulturhus, badeland eller bare en moderne svømmehal har længe været på den idrætslige og
kommunale dagsorden. De nuværende gamle svømmehaller lever ikke op til nutidens krav, og de
er dyre at vedligeholde og føre up to date.
Og det er ikke så få mennesker, der skal skaffes plads til. Herlufsholm Svømmehal besøges på en
gennemsnitsuge af 4.000 brugere, Næstved Svømmehal af 3.000 brugere og Birkebjergparkens
Varmtvandsbassin af godt 1.000 brugere, i alt skal der således være plads til mere end 8.000
brugere pr. uge. Og det er uden de ekstra brugere, der vil blive tiltrukket af et vandland.
Næstved Kommune har nu to gange forsøgt at opføre vandkulturhuset som et OPP-projekt med et
tilsvarende anlæg i Randers som forbillede. Der har ikke været stor interesse fra OPP-investorer,
og vi tror ikke på realismen i et OPP-projekt. Efter vores opfattelse må kommunen selv stå for
både opførelse og drift af et nyt anlæg. Og mon ikke, kommunen er ved at nå til samme
konklusion?
I Randers kan det nye vandland ikke rumme al aktivitet, så ikke alle gamle svømmehaller er
nedlagt. Vi tror heller ikke på, at Næstved kan opføre et vandland, der kan rumme alle de
nuværende aktiviteter plus dem, der kommer til.
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.
8. Priser og legater
HGV-prisen gik i 2017 til Monica Mikkelsen fra atletik og motion. Siden Monica flyttede fra sit svenske
hjemland til Danmark for 10 år siden har hun gjort en fantastisk indsats både som aktiv og som leder i atletik.
Så tillykke til Monica.

Tak
Til slut vil jeg takke mine kolleger i forretningsudvalget og bestyrelsen for samarbejdet i 2017. 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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