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HG’s repræsentantskabsmøde 23.02.2022  

Foreningsåret 2021 

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 23.02.2022 

 

Indledning 

Pga. coronaen måtte vi i 2021 udskyde såvel repræsentantskabsmødet som 

afdelingernes generalforsamlinger. Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 16.juni 

2021, altså for kun 8 måneder siden. Dette års beretning bliver derfor noget kortere 

end sædvanligt, da der naturligt nok er sket mindre end i den sædvanlige 12-måneders 

periode. 

 

Beretning 

I min beretning vil jeg komme ind på følgende emner 

 

1. Medlemstal og corona 

2. Fusioner og sammenlægninger 

3. Herlufsholm Idrætscenter  

4. HG Fitness 

5. DIF-undersøgelsen 2021 

6. HG’s 90 års jubilæum 

7. HGV-prisen 

8. Eventuelt 

 

1. Medlemstal og corona 

Med de sammenlægninger, der blev gennemført i svømme- og badmintonafdelingerne, 

kan vi ikke foretage sammenligninger med tidligere år, da både disse to afdelinger og 

håndbold også er medlemmer i NIF. 

De 8 ikke sammenlagte foreninger havde ved indgangen til 2021 i alt 2.201 

medlemmer. Ved indgangen til 2022 er disse 8 afdelingers medlemstal 2.525. Disse 

afdelinger har således haft en stigning/ i medlemstallet på. 15%. Især fodbold og 

fitness har haft kraftig fremgang.  

Håndbold, badminton og svømning har tilsammen 2.859 medlemmer. For et år siden 

var HG-tallene i disse 3 afdelinger 1.995 medlemmer.  

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

fordelt med 4.067 aktive og 149 passive medlemmer. Ved udgangen af 2021 er der i 

de 11 afdelinger 5.423 medlemmer, fordelt med 5.250 aktive og 183 passive. 

På grund af den langvarige Covid 19 nedlukning kunne vi have frygtet en stor nedgang 

i medlemstallet, men det er samlet set i stedet blevet en pæn fremgang.  

 

2. Fusioner og sammenlægninger  

På sidste års repræsentantskabsmøde omtalte jeg de sammenlægninger og samarbejder, 

der blev indgået i 2021. De formelle tiltag i forbindelse med sammenlægningerne er nu 

på plads eller lige ved at være det. Arbejdet med sammenlægningerne har været 

begunstiget af, at NIF’s og HG’s vedtægter er næsten identiske, både hvad angår 

hovedafdelingerne og hvad angår afdelingerne. 

 

Badminton: 

Sammenlægningen med NIF-badminton blev endeligt godkendt på en ekstraordinær 

generalforsamling den 3. juni 2021, og den fusionerede klub fungerer fint. 

 

Svøm:  
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Sammenlægningen mellem HG Svøm og NIF Svøm blev endeligt godkendt på 

generalforsamlingen den 29.maj 2021. Foreningens bankforbindelse kunne ikke 

acceptere en henvisning til de to hovedafdelingers vedtægter. Derfor måtte den 

sammenlagte klub have separate afdelingsvedtægter, som ikke kolliderer med 

hovedafdelingernes vedtægter. Afdelingsvedtægterne for Svøm er nu godkendt af de to 

hovedbestyrelsers forretningsudvalg og forventes også godkendt på Svøms 

generalforsamling den 22.02.  

 

Fodbold: 

Overbygningen med NIF blev endeligt godkendt på fodboldafdelingens ekstraordinære 

generalforsamling den 14. juni 2021. 

Efter nogen turbulens er der kommet ro på elitekvindefodbolden. Resultaterne i 2021-

turneringen levede dog ikke helt op til forventningerne, men det kommer forhåbentlig i 

2022. 

 

3 Herlufsholm Idrætscenter 

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

har lagt både indendørs og udendørs faciliteter øde. De hyppige indførelser af og 

ændringer i restriktioner har gjort det vanskeligt at overskue reglerne for benyttelse. 

Men i perioder, hvor aktivitet har været mulig, har der været stor aktivitet både 

udendørs og i hallerne.  

Økonomien i centeret har naturligvis også været påvirket af nedlukningerne. Næstved 

Kommune har ydet støtte, og efter mange analyser lykkedes det også at få del i de 

statslige pakker. 

 

Projekt Bold og Bevægelse 

Projektet blev i 2014 indledt med en analyse af afdelingernes interesse for projektet. 

DGI forestod analysearbejdet, og alle afdelinger udtrykte interesse for det samlede 

projekt. 

Da arbejdet med igangsætningen trak ud, blev analyse gentaget i 2016, hvor samtlige 

afdelinger igen blev hørt i en ny analyse, også gennemført af DGI – og igen med 

opbakning i samtlige afdelinger. 

Den oprindelige plan var, at hele projektet skulle realiseres samtidig. Det viste sig dog, 

at det ikke var muligt. Det skyldtes især de mange krav, som blev stillet af Lokale- og 

Anlægsfonden for at fonden kunne deltage i projektet med en finansiering på næsten 3 

mio. kr. – et nødvendigt tilskud til realisering af projektet.  

Projektet blev derfor gennemført i tre etaper, nemlig 

• Kunstgræsbanen, som blev indviet i august 2016 

• Udendørs bold og bevægelse, som blev indviet i juni 2020 

• Fitnesscenteret i det tidligere kursuscenter, som blev indviet i december 2021 

Det har været en stor glæde at se, at alle projektets dele bliver værdsat, rost og frem for 

alt benyttet. Vi kan være stolte af et nutidigt og topmoderne anlæg, der vil være model 

for kommende anlæg andre steder. 

 

Restauranten 

Louise og Kim, eller Hr. og Fru Kok, har siden 2017 drevet restauranten til vores store 

tilfredshed. Desværre ønskede de at skifte branche og opsagde derfor kontrakten pr. 

30. juni 2021.   

Idrætscenteret gik straks i gang med at finde en ny forpagter, men corona-situationen 

gjorde ikke arbejdet let. Nu er det imidlertid lykkedes at finde nye forpagtere, som 

påbegynder arbejdet den 1. april 2022. De nye forpagtere er Malene og Margit 

Steiness, som hitil har drevet Gulerodshuset. Vi ser frem til et godt samarbejde med 

forpagterne. 
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Idrætscenterets bestyrelse    

Efter 18 år som formand for idrætscenterets bestyrelse valgte Hans Nikolajsen at 

stoppe som formand. Det skete på Idrætscenterets årsmøde i maj 2021. 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 takkede på sidste års repræsentantskabsmøde Hans for den store indsat for HG, HIC 

og HGV.  

Det var således nogle store sko, der skulle fyldes ud af den nye formand for 

idrætscenteret, Michael Kristiansen. 

I perioden siden valget af Michael er han gået til opgaven med stort engagement og 

kompetence. Udfordringerne pga. corona har ikke gjort opgaven lettere, men den er 

tacklet på bedste vis.  

Michael prioriterer et tæt samarbejde med afdelingerne højt og vil gerne høre om deres 

ønsker til centerets drift og udvikling. 

 

Idrætscenterets ledelse 

Centerlederen gennem de seneste 15 år, Philip Green, fratræder efter aftale med 

centerets bestyrelse sin stilling pr. 31.07.2022 og vil ikke mere være til stede i 

idrætscenteret. 

Idrætscenterets bestyrelse er derfor gået i gang med at finde afløseren. Der er nedsat et 

ansættelsesudvalg på fire personer, hvor HG er repræsenteret ved Lasse Lowater. 

4. HG Fitness 

Sidste del af Bold og Bevægelsesprojektet blev som nævnt ombygningen af det gamle 

kursuscenter til fitnesscenter.  

Efter mange udfordringer med bl.a. vægge, der skulle nedrives, og som viste sig at 

være bærende, var fitness endelig klar til indvielse den 12. december 2021.  

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

i et udtalt ønske hos de fleste afdelinger om oprettelse af et foreningsdrevet 

fitnesscenter. Indtil indvielsen havde HG Fitness et meget beskedent medlemstal, men 

efter indvielsen er det væltet ind med medlemmer. Og nok så vigtigt også med 

frivillige instruktører. 

Oprindeligt var det tanken, at fitness udelukkende skulle drives af frivillige. Det viste 

sig dog – i lighed med andre foreningsdrevne centre - at det også var nødvendigt i 

mindre omfang at supplere med lønnede instruktører.  

DGI’s Bevæg dig for Livet har i hele den lange proces været rådgiver, og har også 

støttet etableringen med et rentefrit lån. 

Det er vigtigt, at fitness fremstår som et foreningsdrevet center, og at der af hensyn til 

relationerne til private fitnesscentre ikke kan opstå tvivl om, at der ikke er offentlige 

tilskud til HG Fitness – hverken direkte eller indirekte. Centeret betaler derfor husleje 

til markedspris til Idrætscenteret. For at understøtte etableringen af en afdeling, der er 

født uden egenkapital, besluttede HG’s hovedbestyrelse i november 2021 at yde et lån 

på op til 200.000 kr., hvis der opstår behov for det. Ordningen kan ses om en parallel 

til fritidsklubben, som også blev født uden egenkapital og derfor af hovedafdelingen 

fik en underskudsgaranti – som der dog heldigvis ikke har været brug for. 

Medlemsmæssigt har fitness fået en flyvende start. Ved udgangen af 2021 var der 224 

medlemmer, og nu har afdelingen over 400 medlemmer. 
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5. DGI/DIF’s undersøgelse 

I 2013, 2017 og igen i 2021 – altså alle tre gange lige forud for kommunalvalgene. - har DGI og 

DIF i fællesskab undersøgt idrættens forhold i 93 af landets 98 kommuner. De små ø-kommuner 

er ikke med. 

Analysen omfatter 21 parametre, og desværre ligger Næstved på næsten alle parametre i den 

nederste ende. Samlet slutter Næstved på plads nr. 84 ud af de 93. Det er ikke godt nok og bør 

give anledning til kommunal eftertanke og måske en inspirationstur til jyske kommuner. 

Analysens validitet er dog ikke lige så stor som de forudgående to gange, idet svarprocenten fra 

idrættens foreninger er halveret til 21%.  

Hvis den sølle placering skal forbedres, kræver det en stor indsats både i Næstved Kommune og i 

kommunens idrætsforeninger. Også vi skal vise interesse og engagement – fx ved at møde op, når 

kommunen inviterer til diverse små og store arrangementer. Og det har foreningerne i den senere 

tid ikke være gode til! 

 

6 HG’s 90 års jubilæum 

HG blev stiftet den 29. september 1932 med – som navnet siger - gymnastik som den første 

afdeling. Siden er mange afdelinger som bekendt kommet til. 

Den 29. september i år når HG sit 90 års jubilæum, og den 90-årige er i fin form. 

Jeg har selv oplevet en stor del af HG-historien. I 1930’erne - hvor jeg dog endnu ikke var født – 

spillede min far håndbold på græs i HG. Jeg startede i fodbold, da min familie flyttede fra 

Næstved til Herlufsholm Kommune i 1953, var drengetræner i fodbold fra 1977 til 1983 og 

formand for HG Svøm i 11 år og nu på 28. og sidste år formand for hovedafdelingen. Det har 

været spændende for mig, og mange familier har også i flere generationer oplevet noget 

tilsvarende. 

En 90 års fødselsdag skal naturligvis markeres. Måden, det skal ske på, har vi drøftet i 

hovedbestyrelsen, men endnu ikke lagt os fast på. 

Alle afdelinger er anmodet om at byde ind med aktiviteter, der er egnet til opvisninger mv. Det 

førte dog kun til en enkelt tilbagemelding. Vi må derfor undlade en større præsentation af de 

mange idrætsgrene. 

Da HG havde 50 og 70 års jubilæum blev der udarbejdet jubilæumsskrifter. For at fastholde HG’s 

historie har forretningsudvalget besluttet at få udarbejdet et jubilæumsskrift, der dækker alle 90 

år. For at gøre det til spændende læsning har vi spurgt Sjællandske tidligere redaktør og 

mangeårigt HG-medlem Mogens Lorentzen om at være pennefører. Det har Mogens heldigvis 

sagt ja til. 

Jubilæumsskriftet kan passende udleveres på den reception, vi regner med at holde fredag den 30. 

september. 

 

HGV-prisen 

HGV-prisen for 2020 gik til René H. Sørensen HG Atletik, Triatlon og Motion. Motiveringen for 

valget af René som prismodtager kan primært henføres til hans store og mangeårige indsats som 

et overordentligt aktivt medlem, både som aktiv og som frivillig, der altid på sin stille og 

beskedne facon har bidraget med sine egenskaber og kompetencer på alle områder i HGATM.  

 

Tak 

Til slut vil jeg takke mine kolleger i forretningsudvalget og bestyrelsen for samarbejdet i 2021. Vi 

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

forskellige afdelinger.  


