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INDLEDNING: 

 

Velkommen til virksomhedsplanen for Herlufsholm Idrætscenter 
 
I forbindelse med møderne mellem Næstved Kommune og de selvejende haller blev det 
besluttet, at de selvejende haller skulle udarbejde en virksomhedsplan. 
 
Perspektivudvalget på Herlufsholm Idrætscenter, som i 1994 blev nedsat af HG og HGV, 
udarbejde en Dispositionsplan for 2005 - 2012 ud fra Dispositionsplan 1997 – 2001. I 
denne plan for 2005 – 2012 er der arbejdet videre med en opdatering af de ønsker og 
ideer, som de daglige brugere af centerets faciliteter til stadighed havde fremkommet med 
for på den måde at gøre centeret til et attraktivt og tidssvarende idrætsanlæg. 
 
Perspektivudvalget har pr. 1. februar 2009 følgende sammensætning: 
Flemming Jørgensen  formand 
Hans Nikolajsen  medlem 
Knud Risager  medlem 
Steen Petersen  medlem 
Philip Green   sekretær 
 
Virksomhedsplanen gælder i første række centerets faciliteter, hvor såvel det nuværende 
som et evt. udbygget center søges beskrevet. Planen vil også søge at beskrive de 
nuværende organisatoriske forhold.  
 
Virksomhedsplanen vil metodisk være opbygget efter den anbefalede virksomhedsplan for 
selvejende haller i Næstved Kommune. 
  

 Faktuelle oplysninger: 
o Hallens organisation 
o Hallens personale – antal ansatte, antal årsværk 
o Hallens bygningsmasse/facilitetsoversigt  

(hal, svømmehal, cafe, motionscenter, kursuscenter m.m.) 
o Hallens åbningstider (gældende for nævnte bygningsmasse - planlagt sommerferie, m.m. i budgetåret.)  

o Benyttelsesgrad – udlejningsfrekvens, herunder weekend booking. 

 Andre forhold 

o Visioner og mål for hallen 
o Hvad vil hallen gerne være kendt for? 
o Særlige fokusområder på kort sigt 
o Særlige fokusområder på lang sigt 

 Evaluering/status 
o Nåede institutionen de opstillede mål 

 
Da Herlufsholm Idrætscenter tidligere har udarbejdet dispositionsplaner vil disse blive 
indarbejdet i denne virksomhedsplan, hvorfor der kan være områder, hvor der er en lidt 
anden metodik end den fra Næstved Kommune anbefalede. 
 
Philip Green 
centerleder 
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FAKTUELLE OPLYSNINGER: 

 

HERLUFSHOLM IDRÆTSCENTERS ORGANISATION 

 
For de fleste selvejende haller i Næstved Kommune gælder det, at der er tale om en 
enkelt type bygningsmasse/idrætshal/svømmehal. Herlufsholm Idrætscenter er 
repræsenteret med næsten det hele. Derfor vil hver enkelt bygningsmasse blive 
præsenteret i et særligt bilag, hvor alle de faktuelle oplysninger forefindes.  
 

 
 

 

 

1. Idrætshal 

2. Svømmehal 

3. Atletik- og 
Fodboldstadion 

4. Kursuscenter 

5. Restaurant 

6. Fodboldbaner  
og grønne områder 

7. Klubhusene og 
omklædningsrum 

8. Administrationsbygning 

9. Herlufsholmskoven 

10. Parcelhus på Rødehus Vej 6 

  

10 
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ORGANISATIONSPLAN FOR HERLUFSHOLM IDRÆTSCENTER 1. MAJ 2010 
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HGV - HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER. 

 
HGV blev stiftet 16. september 1952 med det formål at bygge svømmebassin m.m. samt 
efterfølgende hal, svømmehal, kursuscenter m.m. for primært HG's afdelinger. 
 
HGV's væsentligste funktioner i dag er drift, vedligeholdelse samt den fremtidige 
udbygning af den selvejende institution Herlufsholm Idrætscenter, som består af 
sportshal, kursuscenter, stadion og svømmehal. 
 
HGV står også for drift og vedligeholdelse af centerets udendørs arealer, aftalt i en   
driftsaftale med Næstved kommune 01-07-1998. 
 
Idrætscenterets bestyrelse består af HGV's generalforsamlingsvalgte bestyrelse,  
HG's hovedbestyrelsesformand samt tre byrådsmedlemmer udpeget af Næstved 
Kommune. 
 

HG - HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING 

 
Herlufsholm Sogns Gymnastikforening blev stiftet den 29. september 1932. 
 
HG har pr. 01. februar 2009 over 4.000 medlemmer og består af følgende afdelinger: 
 

 HG Hovedafdelingen (paraplyorganisation), stiftet 1944. 
 

 HG Gymnastikafdeling  stiftet 29. september 1932 
 HG Håndboldafdeling  stiftet 15. juni 1933 
 HG Badmintonafdeling  stiftet 01. oktober 1934 
 HG Atletik og Motion  stiftet 24. april 1945 
 HG Fodboldafdeling  stiftet 24. januar 1951 
 HG Svømmeafdeling  stiftet 03. april 1957 
 HG Floorballafdelingen  stiftet 26. marts 1999 
 HG Vægtløftningsafdelingen  stiftet 30. april 1969 
 HG Orienteringsafdelingen  stiftet 30. marts 1971 
 HG Amerikansk Fodbold  medlem af HG 2003 

 
 HG FRITTEN   stiftet 01. januar 1995  

Fritidsidrætsklub under hovedafdelingen 
  

HGs hovedbestyrelse består af et forretningsudvalg på 4 medlemmer valgt af afdelingerne  
samt de ti afdelingsformænd.  
 
Lederen af Fritidsidrætsklubben deltager normalt i såvel forretningsudvalgets – som 
hovedbestyrelsens møder.  
 
De ti afdelinger er selvstændige foreninger med egen generalforsamling og bestyrelse, 
eget regnskab etc.  
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GRUNDLAG FOR ARBEJDET OMKRING CENTERETS DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE 

 LOVE FOR ”HERLUFSHOLM GYMNASTIKS VENNER”  

(STIFTET 4. JUNI 1952. LOVE REVIDERET I 2005) 

 

 VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION  

HERLUFSHOLMHALLEN MED KURSUSCENTER OG SVØMMEHAL  

(VEDTAGET 30. APRIL 1974. LOVE REVIDERET I 2005) 

 

 DRIFTSAFTALE MELLEM NÆSTVED KOMMUNE OG BESTYRELSEN FOR 

HERLUFSHOLM GYMNASTIKSFORENINGS VENNER OG HERLUFSHOLM 

IDRÆTSCENTER OM HERLUFSHOLM STADION (INDGÅET 17. APRIL 2000.) 

 

HALLENS PERSONALE – ANTAL ANSATTE, ANTAL ÅRSVÆRK 

 
Som det fremgår af organisationsplanen på side 5 er der 12 ansatte, der i alt har 10.8 
årsværk – se fordelingen i bilag 11. Desuden er der ansat ca. 10-12 vikarer/afløsere 
primært til svømmehallen. Fordeling fremgår af bilagsmateriale for de enkelte faciliteter.  
 

HALLENS BYGNINGSMASSE/FACILITETSOVERSIGT  

 
Herlufsholm Idrætscenter består af: 
 
Facilitet: Opført / Erhvervet  

Sportshal 15. september 1962  
udvidelse 1978 

Drives selv 

Kursuscenter 1970 Drives selv 

Stadion Indviet 11. juni 1950 
omklædningsbygning 1965 
3 omklædningsrum 1973 
Udvidelse af omklædningsrum 1979 
Etablering af kunststofbane 1980 
Lysanlæg 1994 
Ombygning af stadion 1998 

Drives selv 

Fodboldbaner 1950 / 1957 / 1970 
lysanlæg 1975 
Sønderdræsset 1985 

Drives selv 

Svømmehal 1957 / overdækket 1973 
Klublokale for HG Svømmeafdeling 2001 
Nyt loft / tag 1995 

Drives selv 

Administrationsbygning Erhvervet 1964 Benyttes selv  

Klubhusene 1985 HG Hovedafdelingen 

Rødehus Vej 6 2004 Udlejet til ansat 

Restaurant 1978 / 1989  Forpagtet ud 

Klubhus - Pavillon 2007  
Klublokale for Amerikansk Fodbold 

Drives selv 
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Herlufsholmhallen blev opført med en meget stor frivillig arbejdsindsats og indviet den 15. 
september 1962. Forinden havde Herlufsholm Stiftelse skænket HGV det areal, der udgør 
Herlufsholm Stadion. HGV tilskødede herefter Herlufsholm sogneråd arealet mod at få et 
uopsigeligt lejemål på 1 kr. pr. år (foreløbigt indtil år 2000) og et tilskud til halbyggeriet. 
HGV erhvervede det tidligere ledvogterhus af DSB i 1964 og samme år kunne det tages i 
brug som inspektørbolig.  
 
Den gamle omklædningsbygning på stadion blev etableret i 1965 ved hjælp af frivillig 
arbejdskraft. 
 
Der blev udvidet med yderligere 2 træningsbaner blev etableret i 1970. 
 
Kursuscenteret med skydebaner i kælderen blev indviet 10. september 1970. 
 
I 1973 afsluttedes arbejdet med overdækning af HG's friluftsbad, så HG nu rådede over en 
moderne svømmehal. I forbindelse hermed etableredes 3 omklædningsrum til brug for 
stadion. 
 
Lysanlægget blev etableret i 1975 efter en stor indsats af frivillig arbejdskraft, og banerne 
er nu kombinerede græs/grus/jordbaner, som bruges året rundt. 
 
Udvidelsen af Herlufsholmhallen med sidebygningen mod Ringstedbanen indeholdende 
depotrum, vægtløftningslokale m.m. samt udvidelsen og moderniseringen af cafeteriet 
med bl.a. selskabslokalet blev taget i brug i 1978. 
 
Udvidelsen af omklædningsbygningen på stadion til dens nuværende størrelse blev 
foretaget 1979. 
 
Stadions cindersbane blev i 1980 udskiftet med kunststofbelægning med diverse 
springgrave etc. samt 4 rundbaner og 6 baner til sprint. 
 
Sønderdræsset, som Næstved Kommune har lejet af Herlufsholm Stiftelse og som 
anvendes til fodboldsbaner både nord og syd for Herlufsholm Alle, etableredes i 1985 
samtidig med at parkeringsanlægget udvidedes til 92 asfalterede parkeringspladser, og ca. 
80 grus p-pladser samt en niveaufri adgang på den gamle Slagelse-bane mellem arealerne 
nord og syd for alleen. 
 
Klubhusene og omklædningsbygningen vest for Slagelsebanen etableredes i 1985 og var 
delvist genbrug af socialforvaltningens barakker på Mosevej som HG deltog i nedrivningen 
af. HG's hovedbestyrelse driver klubhusene vest for Slagelsebanen. 
 
Udvidelsen af cafeteriet til en egentlig restaurant og sportscafe etableredes i 1989.  
 
I 1994 blev der etableret belysning af løbebanerne på stadion. 
 
Svømmehallen fik nyt loft/tag i efteråret 1995. 
 
Ombygning af stadionbygningen blev i 1998 totalrenoveret og udvidet med en 1. sal 
indeholder i dag omklædningsrum, klublokaler for Atletik og Fodbold, træningsrum og rum 
for servicefunktioner. 
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I 2001 blev det eksisterende kondirum ved svømmehallen ombygget til klublokale for 
svømmeafdelingen. 
 
Flytning af ind -/ udkørselsforholdene til idrætsanlægget blev foretaget i 2002. 
 
HGV erhvervede i 2004 ejendommen Rødehusvej 6, der tænkes anvendt til en optimering 
af kontor – og personaleforhold. 
 
 

HALLENS ÅBNINGSTIDER  

  
 
Facilitet Mandag til fredag Lørdag / Søndag Lukket / Ferie 

Sportshal 08.00 – 23.00 08.00 – 17.00 3 uger  

Kursuscenter Hele tiden Hele tiden Ingen 

Stadion 07.00 – 22.00 09.00 – 17.00 2 uger 

Fodboldbaner 07.00 – 22.00 09.00 – 17.00 3 uger 

Klubhuse ved røde huse 07.00 – 22.00 09.00 – 17.00 3 uger  

Omklædningsrum ved de 
røde huse 

07.00 – 22.00 09.00 – 17.00 Medio oktober til 
primo april 

Svømmehal 06.30 – 22.00 08.00 – 17.00 3 uger 

Administrationsbygning 08.00 – 17.00 lukket 2 uger 

Rødehusvej 6 Udlejet Udlejet Udlejet 

Restaurant Forpagtet ud Forpagtet ud Forpagtet ud 

Klubhus - pavillon 07.00 – 22.00 09.00 – 17.00 2 uger 

 
 
 

BENYTTELSESGRAD  

 
Udlejningsfrekvens herunder weekend booking kan ses under de enkelte faciliteter i 
bilagsmaterialet. Denne oversigt over benyttelsesgrad vil blive udbygget i næste års 
version med et estimat af antal brugere af anlægget. 
 
 

ANDRE FAKTUELLE FORHOLD 

 
 

MISSION FOR HERLUFSHOLM IDRÆTSCENTER 

 
Missionen er: 
 

 At understøtte arbejdet og udviklingen i HG.  

 At gøre arbejdet for frivillige ledere i HG lettere ved at aflaste dem i relation til 
idrætsfaciliteterne i Herlufsholm Idrætscenter.  
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VISION FOR HERLUFSHOLM IDRÆTSCENTER 

 
Visionen er: 
  

 At arbejde for en løbende udbygning og forbedring af idrætsfaciliteterne i 
Herlufsholm Idrætscenter, så de dels er tidssvarende, dels kan rumme behovet for 
idrætsudøvelse i det naturlige område.  

 At arbejde for positivt samarbejde med Næstved Kommune og mellem alle 
idrætscentrets afdelinger. 

 At gennemføre en effektiv drift af centret som sikrer, at flest mulige midler kan 
anvendes til udbygning og forbedringer.  

 At gennemføre en personalepolitik, som fremmer samarbejdet mellem centerets 
medarbejdere, centerets brugere og lægger op til gensidig respekt. 

 At sikre, at Herlufsholm Idrætscenter er en attraktiv arbejdsplads. 

 At antallet af medlemmer i HGV er på minimum 125. 

 

HVILKE MÅL HAR HERLUFSHOLM IDRÆTSCENTER 

 
Som mål har Herlufsholm Idrætscenter: 
 

 At fremstå som et moderne og tidssvarende idrætscenter med hovedvægt på de 
aktiviteter, som HG’s afdelinger og andre brugerforeninger efterspørger 

 At fremstå som et idrætsværested for børn og unge, hvor de kan få tilfredsstillet 
deres behov for fysiske udfoldelser og deres sociale behov for at være sammen 
med andre kan udvikles. 

 At påtage sig den sociale mission, det er at være med til at give børn og unge en 
god opvækst i et trygt miljø, der tilstræber at socialisere og aktivere børn og unge. 

 At være med til at integrere børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, 
som et led i visionen om at være rummelig og for også at medvirke til at støtte op 
om at flere forældre med anden etnisk baggrund involveres/integreres i det frivillige 
foreningsarbejde.  

 At forbedre adgangsforholdene for handicappede idrætsudøvere og gæster til 
centerets faciliteter. 

 
I forbindelse med udarbejdelsen af den sidste dispositionsplan har alle afdelingerne fået 
fremsendt et spørgeskema, som kan hjælpe med til at deres ønsker og behov frem til 
2012. Se bilag 02.  
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HVAD VIL HERLUFSHOLM IDRÆTSCENTER GERNE VÆRE KENDT FOR? 

 
 Et dynamisk, aktivt og attraktivt tidssvarende idrætscenter 

 Et godt sted at dyrke idræt både for bredde og for elite 
lige fra babysvøm til veteranbadminton 

 Kendetegnet ved kvalitet i faciliteter, medarbejdere og ledelse  

 Et godt samarbejde med de væsentlige interessenter som  
fx Næstved Kommune og de forskellige idrætsforbund 

 Åben for nye idrætsgrene, åben over for etablering af ungdomsklub, juniorklub, 
skovbørnehave mv., ligesom idrætscenterets faciliteter gerne ses anvendt af fx   
ældre medborgere 

 Respekt for hinanden og rummelighed  
– der er plads til alle uanset talent, alder, køn og etnisk baggrund 

 Socialt samvær vægtes højt 

 Proaktiv i forhold til udviklingen inden for idræt og klubliv. 

 
 

SÆRLIGE FOKUSOMRÅDER PÅ KORT SIGT 

 
 Opførelse af DGI Motionscenter i det eksisterende kursuscenter 

 Udbygning af det eksisterende kursuscenter til et moderne idrætskursuscenter, 
hvor kursister kan udnytte alle de faciliteter, som centeret besidder. 

 Forbedring af bade-, omklædnings- til- og afgangsforhold for handicappede 

 Udbygning af svømmehallen med en sidebygning, så flere har mulighed for at følge 
aktiviteterne.  

 Udbygning af Sønderdræsset med yderligere en 11 mands fodboldbane. 

 Opførsel af P-plads ved Herlufsholm Kirkegaard i samarbejde med Herlufsholm 
Gods og Herlufsholm Menighedsråd. 

 Indførelse af energi- og CO2 besparende foranstaltninger 

 Udarbejdelse af langsigtet plan for uddannelse af medarbejderne 

 Opsætning af skilte og henvisningstavler  
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SÆRLIGE FOKUSOMRÅDER PÅ LANG SIGT 

 
 Udbygning med et Svømme- / Badeland i forbindelse med svømmehallen. 

 Etablering af Wellness område i forbindelse med svømmehallen 

 Indførelse af energi- og CO2 besparende foranstaltninger 

 Renovering af varmeanlægget i Idrætshallen 

 Renovering af den tekniske styring omkring badevandet i svømmehallen 

 En kunststoffodboldbane på lysbanerne, for at sikre, at der kan trænes fodbold det 
meste af året. 

 Selvstændig bane/område for Amerikansk Fodbold 

 Renovering af vores atletikstadion 

 Udvidelse/opretning og maling af den eksisterende kunststofløbebane 

 Udbedring af kastegårde, så de lever op til de nye lovkrav   
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EVALUERING/STATUS 

 

NÅEDE INSTITUTIONEN DE OPSTILLEDE MÅL 

 
Da dette er den første opstillede virksomhedsplan, findes der ikke evaluering af tidligere 
mål. Men mange mål er nået og den udarbejdede projektplan med udgangspunkt i sidste 
års budget findes bagerst i virksomhedsplanen. En del af de opnåede mål er indbygget i 
resumeet.  

 

RESUME OVER VIRKSOMHEDSPLANEN FOR 2008 

Ikke udfyldt i enkeltheder, da planen ikke er udarbejdet før nu – der er indsat de 

projekter, der er iværksat. Bagerst i virksomhedsplanen er projektplanen for 2008 sat ind.  

 Det nåede vi Formål Forventes 
afsluttet  

Læs mere 
på side 

2007 Nyt energibesparende lys 

i Idrætshallen.  

Hallen kan nu oplyses i sektioner og i 

flere forskellige lysintensiteter. TV 

transmissioner er nu mulige ved den høje 

lysintensitet. 

  

2007 Ombygning af 
lagerpavillon til klublokale 
for Amerikansk Fodbold 
 

At give HG Vikings de samme muligheder 
som de øvrige HG klubber.   

2008 Udvidelse af 
Sønderdræsset  

Udvidelse med en 7 mands bane. Der 
mangler stadig at blive udvidet med 1 
bane mere. 
 

  

2008 Skydeklubben fraflyttede 

kælderlokalerne 

Skydeklubben fraflyttede i 2008 
kælderlokalerne for at rykke ind i mere 
tidssvarende forhold i den anden ende af 
Næstved. 
 

  

2008 Indførsel af 
personalehåndbog  

Udarbejdet og indført i 2008   

2008 Udarbejdelse af 

personalepolitikker 

Der er udarbejdet og indført: 
- Alkoholpolitik 
- Rygepolitik 
 

  

2010 Udarbejdelse af APV 
Udvidelse af faciliteterne 
til vægt/styrkeløft 

   

2011 Udarbejdelse af 
tilgængelighedsrapport 

Sikre at forholdene for handicappede 
optimeres på kort og lang sigt   

  



Virksomhedsplan for Herlufsholm Idrætscenter November 2011 

 

Virksomhedsplan for Herlufsholm Idrætscenter 10nov11 14 

HISTORIKKEN BAG HERLUFSHOLM IDRÆTSCENTER 

 
 1950 Opførelse af stadion og atletikanlæg. 

 1952 HGV oprettes som støtteforening for HGs afdelinger. 

 1953/1954  Der afholdes 2 sommerstævner og indsamles penge til bygning af 

svømmebassin. 

 1957   Friluftsbadet indvies. 

 1957/1960  Herlufsholm Kommune lejer areal af Herlufsholm stift og forærer 

græsfrø til etablering af træningsbaner.   

 1961   Herlufsholm Sportshal bygges. 

 1964   Indretning af inspektørbolig. 

 1965   Etablering af nyt klubhus. 

 1969   Udvidelse af stadion. 

 1970   Indvielse af Kursuscenter og skydebaner. 

 1973   Etablering af svømmehal. 

 1975   Lysanlæg på stadion. 

 1978   Udvidelse af HG klubhus. 

 1981   Etablering af kunststofbane på atletikbane. 

 1985   Anlæg af stadion, P-plads og klubhus vest for Slagelsebanen. 

 1989   Indretning af kiosk og sportscafe i tilknytning til hallen. 

 1998   Omklædningsbygning på stadion udvides med 1. sal. 

 2001 Etablering af klublokaler for HG Svømmeafdelingen 

 2004 Køb af Rødehus Vej 6 til optimering af personaleforholdene 

 2005 Indretning af Administrationsbygning i den gamle inspektørbolig 

 2007 Etablering af Klublokale til HG Vikings - Amerikansk Fodbold 

 2008 Udvidelse af Sønderdræsset med 1 boldbane 

 2010 Udvidelse af lokalet til vægt/styrkeløft 

 2011 Jernbanedæmningen nedlagt – etableret grus P-plads 

 2012 Ny hal opføres 

 201?   Indretning af motionscenter og udvidelse af kursuscenteret 
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BILAG 01 – RESTAURANTEN 

 

    
 

RESTAURANTEN 

Anvendelse Kurser, fester, større middage, salg til stævner etc. 
 Mødelokaler: 230 m2 
Åbningstider: Mandag - fredag Lørdag Søndag  Ferie 
 Kun efter aftale Kun efter aftale Juli - Lukket i julen 
     
Benyttelsesgrad: Har centeret ikke kendskab til 
   
Ansatte: Årsværk i alt: 0,1 
 Ledelse:  Forpagtet ud 

Medarbejdere: - 
   
Særlige 
bemærkninger: 

Ny forpagter ansat februar 2011 

 
Skitse: 

 

 

 

  

Reng. rum 

Cafeteria 
Mødelokale 

Garderobe 

Udleveringsskranke 

Køkken og div. rum 

Depot Kiosk 

Forhal/ 

sportscafe 

Depot 

Cafeteria 

Hall 

Reng. rum 

Garderobe 

Køkken og div. rum 

Toiletter 

Depot Kiosk 
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BILAG 02 – IDRÆTSHALLEN 

 

   
 

IDRÆTSHALLEN 

Anvendelse: Selve hallen 1 håndboldbane  
2 minihåndboldbaner  
6 badmintonbaner  
Basketball til skolebrug  
Floorball  
Volleyball 
Gymnastik  

880 m2 

 

 

 Øverste etage i hallen  Bordtennis - 7 borde  386 m2 

 Sidebygning Vægtløftning/styrketræning 88 m2 
 Sauna Plads til 10 personer 8 m2 
 Omklædningsrum 6 i selve hallen + 1 i 

sidebygning  
241 m2 

 Sportscafe Plads til 80 personer 45 m2 
    
Åbningstider: Mandag  Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 
 09.00 09.00 09.00 09.00 09.00 08.00** 08.00** 
 23.00 22.30 23.00 22.30 22.30 18.00 18.00 
 I weekend er der åbent efter 12.00 til stævner og andre aktiviteter 
 Ferie: 3 uger i juli måned – Ferien anvendes til større reparationer 
  
Benyttelse: Mandag  Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 
Faste timer 14 13,5 14 13,5 13,5 10 10 
Benyttede timer 14 11,5 14 11,5 11,5 8* 7* 
Benyttelsesgrad 100 85,2 100 85,2 85,2 80 70 
Ledige timer  12-14  12-14 9-11   
 *  Gennemsnitsbetragtninger over hele året 
 ** Lørdag er der fast træning 8-12 – resten af tiden anvendes til afvikling  

 af kampe, stævner, kurser, mødeaktivitet etc. 
Ansatte: Årsværk i alt: 1,8 
 Ledelse:  Philip Green 

Medarbejdere: John Mellon Hansen  
Dina Kisevic 

   
Særlige 
bemærkninger: 

I denne opgørelse er der ikke udarbejdet oversigt over lokalerne for 
vægtløftning og bordtennis 
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Skitse over Idrætshallen: 
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BILAG 03 – KURSUSCENTRET 

 

   
 

KURSUSCENTERET 

Anvendelse: Kursuslokale  105 m2 

 Overnatning: 
 
I alt 34 senge 

1 stk. 5 mandsværelse 
4 stk. 4 mandsværelse a 15,5 m2 
5 stk. 2 mandsværelse a 10 m2 
3 stk. 1 mandsværelse a 8 m2 

20 m2 
62 m2 
20 m2 
24 m2 

 Badefaciliteter: 1 herre baderum 
1 dame baderum 

30 m2 

 Toiletter: 6 stk. 20 m2 
 Forrum Plads til 20 personer  42 m2 
    
Åbningstider: Åbent efter behov – der udleveres nøgler, så der er ikke lukket på specielle 

tidspunkter eller dage. 
 Ferie: Der er ikke ferielukket 
     
Benyttelsesgrad:   
   
   
Ansatte: Årsværk i alt: 0,3 
 Ledelse:  Philip Green 

Medarbejdere: John Mellon Hansen 
Dina Kisevic 
Anne Bilenberg Jensen 

   
Særlige 
bemærkninger: 

Benyttelsesgrad endnu ikke afdækket 
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SKITSE OVER KURSUSCENTERET 
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BILAG 04 – SVØMMEHALLEN 

 

    
 

SVØMMEHALLEN 

Anvendelse: Svømmehal 784 m2, heraf  
stort bassin på 312,5 m2  
og lille undervisningsbassin på 75 m2 
2 saunaer på hver 10 m2 
Omklædningsrum på i alt 216 m2  

   
Åbningstider: Mandag  Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 
 06.30 06.30 06.30 06.30 06.30 08.00 08.00 
 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 17.00 17.00 
 I weekend åbnes er der kurser, foreninger og stævner efter aftale. 
 Ferie: 4 uger i juli/august måned – Ferien anvendes til større reparationer 
  
Benyttelse: Mandag  Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 
Faste timer 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 9 9 
Benyttede timer 14,5 15,5 14,5 15,5 15,0 8* 8* 
Benyttelsesgrad 93,5 100 93,5 100 96,8 88,9 88,9 
Ledige timer 13-14  14-15  13-13.30 ** ** 
 *  Gennemsnitsbetragtninger over hele året 
 **  Den ledige kapacitet findes efter 14 de dage der ikke er fast udlejet til 17 
  
Ansatte: Årsværk i alt: 3,8 faste og 1,5 i vikarer/afløsere 
 Ledelse:  Philip Green 

Medarbejdere: Hanne Fogh 
Marianne Nielsen  
Peter Jørgensen 
Flemming Larsen 
Vinni Eriksen 
Kathrine Peitersen 
Desuden ca. 10-12 vikarer / afløsere 

   
Særlige 
bemærkninger: 

Kælderen, der anvendes til teknikken) er på 140m2 
Udhus på 48 m2 

   
   

 
Skitse: 
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Bassin 
6 X 12,5 m 

 

Cafeteria 
9,25 x 14,5 

Kontor 
Forhal 

Indgang 

SVØMMEHAL 46 x 23 m 
 

Store bassin 25 x 12,5 

 

Diverse omklædningsrum, baderum, toiletter, sauna 
25 X 12,5 m 
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BILAG 05 – STADION  

 

   
 

STADION 

Anvendelse: Stadion anvendes til Atletik: 
Højde-, længde- og stangspring 
Diskos- og hammerkast samt spydkast 
Løb og hækkeløb 

  Afvikling af fodboldkampe 
   
Åbningstider: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 
 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 09.00** 09.00** 
 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 18.00** 18.00** 
 I weekend åbnes der desuden til kampe, kurser og stævner efter aftale 
 08-15 dagligt benyttes stadion til skolerne, institutionerne, politi og kursister.  

Ferie: 2 uger i juli/august måned  
Personalet holder ferie på skift i primært juli og august 

  
Benyttelse: Mandag  Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 
Faste timer        
Benyttede timer        
Benyttelsesgrad        
Ledige timer        
 *  Gennemsnitsbetragtninger over hele året 
 **  Afvikling af fodboldkampe og andre aktiviteter 
Ansatte: Årsværk i alt: 2,5 sammen med Fodbold og de grønne områder 
 Ledelse:  Philip Green 

Medarbejdere: Niels Christiansen 
Flemming Vildgaard Hansen 
Jannie Jørgensen 
Michael Schunck 
Martin Håkonssen 

   
Særlige 
bemærkninger: 

Benyttelsesgrad endnu ikke afdækket 
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Skitse: 
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BILAG 06 – FODBOLDBANER OG DE GRØNNE OMRÅDER 

 

  
 

FODBOLDBANER OG DE GRØNNE OMRÅDER 

Anvendelse:  Fodbold 
Amerikansk fodbold 

   
Åbningstider: Lysbanerne er åbne hele året 
 Gammelt anlæg er åbent fra primo marts til ultimo november 
 Sønderdræsset er åbent fra primo april til medio oktober 
 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 
 17.00 16.00 17.00 16.00 17.00 09.00** 09.00** 
 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 18.00** 18.00** 
 I weekend åbnes der desuden til kampe, kurser og stævner efter aftale 
 Ferie: 2 uger i juli/august måned  

Personalet holder ferie på skift i primært juli og august 
  
Benyttelse: Mandag  Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 
Faste timer        
Benyttede timer        
Benyttelsesgrad        
Ledige timer        
 *  Gennemsnitsbetragtninger over hele året 
 **  Afvikling af fodboldkampe og andre aktiviteter 
   
Ansatte: Årsværk i alt: Se under stadion 
 Ledelse:  Philip Green 

Medarbejdere: Niels Christiansen 
Flemming Vildgaard Hansen 
Jannie Jørgensen 
Michael Schunck 
Martin Håkonssen 

   
Særlige 
bemærkninger: 

Området dækker: 8  stk.  11 mandsbaner 
 10  stk.  7 mandsbaner 
 8  stk.  5 mandsbaner 
 10  stk.  3 mandsbaner 
 1  stk.  amerikansk fodboldbane 
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SKITSE OVER FODBOLDBANERNE OG DE GRØNNE OMRÅDER  
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BILAG 07 – OMKLÆDNINGSRUM VED DE RØDE HUSE 

 

 
 

OMKLÆDNINGSRUM VED DE RØDE HUSE 

Anvendelse: Omklædning  Fodbold 
Orientering 
HG Motion 

   
Åbningstider: Omklædningsrummene er åbne fra primo april til medio oktober. 
 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 
 17.00 16.00 17.00 16.00 17.00 09.00 09.00 
 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 18.00 18.00 
 I weekend åbnes der desuden til kampe, kurser og stævner efter aftale 
 Ferie: 2 uger i juli/august måned  

Personalet holder ferie på skift i primært juli og august 
  
Benyttelse: Mandag  Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 
Faste timer        
Benyttede timer        
Benyttelsesgrad        
Ledige timer        
 * Gennemsnitsbetragtninger over hele året 
   
Ansatte: Årsværk i alt: Se under stadion, Fodbold og grønne områder  
 Ledelse:  Philip Green 

Medarbejdere: Jannie Jørgensen 
   
Særlige 
bemærkninger: 

  

   

 
Skitse: 
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BILAG 08 – BRUGERNE PÅ HERLUFSHOLM IDRÆTSCENTER   

 

HG’S 10 AFDELINGER  

 

 HG - Atletik og Motion 
I begyndelsen var det primært atletik på idrætsmærkeniveau. Den egentlige 
udvikling startede i begyndelsen af 1960'erne, hvor klubben "overtog" atletikken fra 
NIF og siden har været eneste aktive klub i Næstved kommune. Klubbens store 
periode var fra midten af 1960'erne og frem til midten af 1980'erne, med mange 
store præstationer nationalt og internationalt. 
Klubben er igen på vej opad præstationsmæssigt. Arrangementsmæssigt er klubben 
en af de mest erfarne øst for Storebælt med mange arrangementer i forhold til 
faciliteternes muligheder. 

 
 HG – Badmintonafdeling 

Badmintonafdelingens største ønske er stadig at kunne samle alle afdelingens 
spillere i én hal og dermed udvikle både spil og klubånd. Efter et mislykket forsøg 
på at samarbejde på tværs af byens klubber, er badmintonafdelingen igen fra 
sæson 2003 – 2004 helt sin egen herre. Spillemæssigt har sæson 2003 – 2004 
været succesfuld. Ungdomsholdene er blevet vindere i alle deltagende rækker. De 
to seniorhold rykker op og afdelingens bedste seniorhold spiller fra næste sæson i 
Danmarksserien. 
Afdelingen har desuden en fast kerne af motionsspillere. 
Forventningerne til den kommende sæson er en tilgang af både ungdoms – og 
seniorspillere. Det skal ses i lyset af afdelingens gode klubånd, der trods alt hersker, 
samt den nævnte succes den forgangne sæson. Men det skal også ses i lyset af, at 
afdelingen generelt har været byens mest succesrige badmintonafdeling gennem 
den forgangne sæson. 
Afdelingen har kun mulighed for en begrænset tilgang af spillere, da det ikke er 
muligt at få tildelt mere tid i hallerne. 

 
 HG - Fodboldafdeling  

Fodboldafdelingen havde i efteråret 2007, 775 medlemmer fordelt på ca. 45 hold, 
5-,7 -og 11 mandshold.  
Formålet er såvel bredde- som eliteidræt for både piger/drenge og kvinder/mænd. 
Afdelingens udendørs aktiviteter foregår på Herlufsholm Stadion. De indendørs 
aktiviteter foregår hovedsageligt i Ll. Næstved skoles hal, i Herlufsholmhallen og i 
Næstved Storhallen. 
Af store arrangementer skal nævnes Pinsecup med ca. 120 deltagende 
ungdomshold, samt "Amtsmesterskabsstævner". 

 
 HG – Gymnastikafdeling  

Gymnastikafdelingen er den ældste afdeling og var ved stiftelsen i 1932 den 
egentlige begyndelse til HG. Foreningen hed oprindeligt Herlufsholm sogns 
Gymnastikforening og holdt i starten til på Ny Holsted skole. 
Formålet er breddeidræt for både piger/drenge og kvinder/mænd. 
Indenfor kvindelig idrætsgymnastik har HG vundet flere danske mesterskaber samt 
enkelte nordiske mesterskaber. HG har også deltaget i EM og VM. 
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Afdelingens træningsaktiviteter foregår hovedsageligt på Kalbyrisskolen og på 
Holsted Skole. Den årlige gymnastikopvisning afholdes i Herlufsholmhallen. 

 
 HG – Floorball 

Floorballafdelingen udspringer af hockeyafdelingen, der blev startet i HG i 1964, og 
er som idræt ikke ny, idet hockeyafdelingen tilbød byens børn og unge floorball 
som en anderledes aktivitet, der senere viste sig at have så stor interesse, at 
sporten overhalede hockeyen.  
Med et støt stigende medlemstal og god sportslig succes tegner fremtiden sig 
lovende for floorballen i HG. Det største problem for udviklingen er den knappe 
halfacilitet.   
 

 HG - Næstved/Herlufsholm Håndbold 
Næstved/Herlufsholm Håndbold er dannet af Herlufsholm Gymnastikforening, 
håndboldafdelingen og Næstved Idræts Forening, håndboldafdelingen, ved 
sammenlægning 1. april 1989. Indtil da eksisterede afdelingerne hver for sig med 
blandede resultater til følge. Begge foreninger har gennem tiderne oplevet kriser og 
en sådan førte i 1989 til et organiseret samarbejde, som ingen af parterne i 
skrivende stund har fortrudt. Hovedformålet med sammenlægningen var at 
forbedre forholdene for håndboldspillerne i Næstved kommune. Dette er lykkedes i 
store træk, dog især i ungdomsafdelingen. Her har man gennem et stort 
lederarbejde fået skabt hold i forskellige aldersgrupper, som klarer sig blandt andre 
elitehold på Sjælland og en enkelt spiller er oven i købet udtaget til 
ynglingelandsholdet. Denne gode udvikling på ungdomssiden var aldrig kommet i 
stand uden en fremragende børneafdeling. Den har gennem mange år formået at 
rekruttere masser af børn til håndboldspillet og ikke ufortjent blev klubben i 1992 
kåret til Årets børnehåndboldklub i Danmark. Alt dette skaber håb om nye, gode 
tider på seniorsiden, hvor vi for tiden med 1 damehold i 3. division og 1 herrehold i  
2. division. 
 
Med sammenlægningen af de 2 håndboldforeninger har vi også opnået en forening, 
som i kraft af sin størrelse og derved større muligheder for den enkelte spiller, er 
meget fristende for både ungdoms- og seniorspillere, i omegnsklubberne. Dette 
betyder, at Næstved/Herlufsholm Håndbold med tilgangen af disse spillere opnår en 
større stabilitet og bliver mere kendt på håndboldens Danmarkskort, hvilket har 
masser af fordele for foreningen og i yderste konsekvens Næstved kommune. 
 
Til tilvejebringelsen af det økonomiske grundlag for de sportslige aktiviteter 
arrangerer og deltager foreningen i mange aktiviteter. Efterhånden har vi fået et ry, 
der gør, at firmaer kontakter os uopfordret for at få tilbud på disse opgaver, og 
dette er vi selvsagt meget glade for. Afdelingens aktiviteter foregår hovedsageligt i 
Herlufsholm- og Næstvedhallen, og vi er meget glade for samarbejdet med 
hallernes personale, som vi fornemmer altid gør deres bedste for at opfylde vore 
ønsker, selv om disse ikke altid p.g.a. faciliteterne i hallerne og hensyn til andre 
brugere er lige nemme at opfylde. 

 
 HG – Orienteringsafdeling 

Klubben blev stiftet af en gruppe tilflyttede aktive orienteringsløbere og en håndfuld 
interesserede officerer fra GHR. Dog først efter at have kontaktet den eksisterende 
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og uddøende Næstved O-klub, som på daværende tidspunkt kun talte en håndfuld 
medlemmer. Herlufsholm blev herefter den fortsættende klub i lokalsamfundet. 
Klubbens hidtidige storhedstid lå i starten af 1980-erne, hvor især ungdommen 
hvert år høstede adskillige medaljer ved DM individuelt og stafet. 
Herlufsholm Orienteringsklub betragter sig selv som en motionsklub, men også som 
den stærkeste klub i østkredsen syd for København. I divisionsturneringen løbes der 
i 2. division, og navnlig ungdomsafdelingen tager hvert år mange medaljer ved de 
danske mesterskaber.  
De senere år er der også brugt megen energi på et bringe orienteringssporten ind i 
folkeskolen, idet der er tegnet skolekort til 26 skoler i lokalområdet, ligesom der 
indbydes til flere skolestævner hvert år. 

 
 HG – Svømmeafdeling 

Svømmeafdeling er fortsat den største afdeling i HG. I sæson 2004 har der været 
ca. 1350 aktive medlemmer fordelt på de mange aktiviteter, som afdelingen 
tilbyder. Der er tilbud fra babysvøm til pensionistsvømning.  
Der tilbydes undervisning til børn på alle niveauer, svømning til ” tykke ” piger, 
vandgymnastik, vandpolo og svømning på eliteplan.  
Aktiviteterne udvikles hele tiden, så programmet tilpasses medlemmernes behov. 
Klubben er desværre meget begrænset i sine udfoldelsesmuligheder på grund af 
mangel på timer i svømmehallen. Der er konstant mellem 100 og 200 stående på 
venteliste, som gerne vil meldes ind i klubben. Her går det især udover børn, der 
skal lære at svømme.  

 
 HG – Vægtløft/Styrkeløft 

Foreningen er startet sammen med brydeklubben under navnet "Rolf". Den blev 
selvstændig under HG i 1963.  
Tidligere tilhørte klubben en af landets bedste vægtløftningsafdelinger, og  selvom 
de helt store navne er forsvundet, kan klubben stadig fremvise gode og  store 
resultater ved både nationale og internationale arrangementer.  
Klubben holder til i Herlufsholmhallen og er trods beskedne vilkår i stand til at 
afholde flere store mesterskaber i hallen, bl.a. DM for både mænd, kvinder og 
juniores, nordiske veteranmesterskaber samt sjællandske mesterskaber. 

 
 HG – Næstved Vikings - Amerikansk Fodbold. 

HG Næstved Vikings er en klub med ca. 35 medlemmer fordelt på et senior – og et 
juniorhold (13 – 35 år).  
Klubben blev dannet i 2000 af de to sydsjællandske klubber, Vordingborg Vikings 
og Næstved Devils. Den officielle sammenslutning skete på et tidspunkt, hvor 
Vikings og Devils ønskede at slå de respektive hold sammen for at skabe  den 
styrke og erfaring, som ingen af klubberne havde til fulde, på grund af for få 
medlemmer i begge klubber.  
Sydsjælland Vikings (nu HG Næstved Vikings) blev i 2003 indmeldt i Herlufsholm 
Gymnastik Forening. 
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ANDRE BRUGERE: 

 
 

 HG's hovedafdelings fritidsidrætsklub,  
der som en forsøgsordning er etableret i et samarbejde med Næstved kommune, er 
normeret til 70 børn i alderen 10 - 14 år. Der er ansat 4 medarbejdere. 

 

 NIF svømmeklubben 

 
 

 Bordtennisklubben KVIK 
Klubben holder til på "loftet" over Herlufsholmhallen. Klubben har opnået sølv 2 
gange for hold drenge division, sølv 1 gang for hold junior division. Desuden DM 
guld i 1994 ved Michael Maze. 
 

 LO – Idræt og Samvær 
 

 Dagny klubben  
En gruppe på ca. xx personer anvender hver uge i 1 time svømmehallen og 
faciliteterne. 
 

 Folkeskolerne -  
Folkeskolerne anvender vores svømmehal gennemsnitligt 12 timer om ugen til at 
lære eleverne o 5. Klasse at svømme. 
Desuden anvender Lille Næstved Skole vores idrætshal i 12 timer, da de pt. ikke 
har plads i deres egen hal. 
 

 Andre institutioner 
 

SOSU 
SOSU anvender vores idrætshal, da de ikke har idrætsfaciliteter og har indført idræt 
som et led i deres grunduddannelser og ungdomsuddannelser. 
 

HTX 

HTX anvender vores idrætshal, da de ikke har idrætsfaciliteter og er ved at indføre 
idræt som et led i deres grunduddannelser og ungdomsuddannelser. 
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BILAG 09 – BRUGERØNSKER FOR FREMTIDEN 
 

ØNSKER I PRIORITERET RÆKKEFØLGE  

 

Listen er revideret i forhold til den oprindelige analyse, da en del ønsker allerede er sat i 
værk og andre ikke eksisterer mere: 
 

 
Projektbeskrivelse/forslag: 

 
Bemærkninger: 

 
Ny hovedindgang til 
idrætshallen og svømmehallen. 
 
De udvendige "adgangsforhold" 
ændres, idet der foreslås etableret 
en rundkørsel mellem stadion, hal- 
og inspektørbolig. 
 
Der etableres et læskur mellem 
hal - og stadionadgang.  
 
Skiltning og henvisningstavler 
forbedres. 

 
  
 

 
Den eksisterende forplads "indbyder" til for 
høj hastighed, ulovlig parkering m.m. 
Desuden er belægningen så stærkt nedslidt, 
at pladsen under alle omstændigheder bør 
renoveres. 
 
Den "permanente" p-plads er fyldt på en 
almindelig træningsaften. Særlig i 
overgangsfasen, forår og efterår, når både 
inden - og udendørsidrætten er i fuld gang, 
kniber det med pladsen. 
 
Store arrangementer i hallen er hvad angår 
parkeringsforholdene ikke til at gennemføre 
på tilfredsstillende vis, specielt ikke når vejret 
er dårligt. 
 

 

ØNSKER I IKKE PRIORITERET RÆKKEFØLGE: 

 

 
Projektbeskrivelse/forslag: 

 
Bemærkninger: 

 
Kunststofbane til brug for fodbold-
afdelingen samt kursuscentrets 
kursister.  
 

 
Banen vil om sommeren frigøre en 
fodboldbane på Sønderdræsset. Om vinteren 
kan banen bruges døgnet rundt af 
fodboldafdelingen, såfremt den holdes sne - 
og isfri. 
 
Kursister på træningslejr i kursuscentret kan 
under alle omstændigheder komme ud at 
træne på et ordentligt underlag, såfremt der 
ikke er mulighed for at anvende græsbanerne. 
 

 
Atletikstadion forsynes med 2 
ekstra løbebaner, nye startblokke, 
tidssvarende højde-/stangsprings-

 
Atletikholdkampe på eliteniveau kan ikke 
gennemføres/godkendes ved håndtidtagning. 
Rekorder m.m. er ikke gyldige. 
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anlæg, el-tidtagning, aluhække m.m. 
samt en løbende vedligeholdelse af 
kunststofbelægning, opstregning 
m.m. 
 
Automatisk computeraflæst 
vindmåling, optisk aflæsning af 
kaste- og springlængde samt 
automatisk styret tyvstart-anlæg. 
 

 
4 løbebaner er ikke nok til afvikling af inter-
nationale stævner. 

 
Der etableres en 1. og 2. sal på 
kursuscentret 
 
I stueetagen etableres  
DGI motionscenter  

 
Med en ny værelsesfløj på 1. sal med bad og 
toilet på værelserne og kursuslokaler på 2. Sal 
og en samtidig renovering af stueetagen kan 
der huses 2 hold kursister samtidig, hvilket vil 
styrke centrets - herunder restaurantens - ind-
tjening.   
Stueetagen anvendes med over 400m2 til et 
moderne motions og fitness center, der kan 
anvendes af primært HG medlemmer (ca. 
4.000) 

 
I svømmehallen etableres bedre 
tilskuerfaciliteter samt et egentligt 
klublokale/rum for stævnesekretariat. 
 

 
Det er svært at arrangere stævner med de 
nuværende rammer. 
 

 
Herlufsholm Hallen forsynes med 
en gymnastikspringgrav og brugbare 
gymnastikredskaber.  
 
Vejen bag om hallen asfalteres. 
 

 
 

 
 

HERUDOVER HAR AFDELINGERNE DRØMME / VISIONER OM FØLGENDE: 

 
 

Afdeling Drømme / Visioner 

Herlufsholm 
Idrætscenter 
 

Hal 2. 
Nedlæggelse af Slagelse-banen 
 

Atletik og motion 
 

Stor hal til indendørs atletik. 
Løb 60 m, stang-, højde-, længde- og trespring. 
Kuglestød og spydkast. 

Badminton: 
 

En hal med plads til 4 squash-baner og 1-2 tennisbaner udendørs. 
Hallen kan eksempelvis opføres på DSB arealerne ved 
kolonihaverne.  

Gymnastik: Gym.-træningshal med fast redskabsopstilling og springrav. 
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Håndbold: Egen hal - kun til håndbold. 

Svømning: Svømmehal til et egentligt badeland med flere bassiner. 

Bordtennisklubben Dobbelt så meget plads, så vi igen kan spille divisionskampe i HG 

Orientering:  Ensrettede regler for tilskud til foreninger uanset om man lejer 
skovarealer eller eks. stadion og andre idrætsanlæg. 

HG - Fritten Tennisbaner. 
Basketballbane. 
Legeplads til større børn. 

 
Nye sportsgrene: 
 
 
Foreslået af: 
 

 

HG-fodbold: 
 
HG-badminton: 
 
 
 

 
Cricket, streetball og streetbasket  
 
Squash samt tennis på motionsplan 
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BILAG 10 – PROJEKTPLAN FOR 2010  
 

PROJEKTPLANEN ER UDARBEJDET I RELATION TIL BUDGETTET FOR 2010  

 

Generelt Prioritet 

Skiltning af hele området 1 

Forbedringer af APV - arbejdsmiljø 1 

Zero Carbon projekt 1 

Svømmehallen Prioritet 

Cyklestativer m. overdækning m. fliser/EL 2 

Fliser foran svømmehallen langs omklædning 2 

Nyt indgangsparti / billetareal 1 

Renovering af cafeområdet 1 

Renovering af omklædningsrum 2 

Pudsning af vægge og gulv i kælder 1 

Handicaplift 2 

Skridsikre belægning ved indgang i hallen 2 

Facelift af omklædningsrum 1 

Hallen: Prioritet 

AV - midler 2 

Maling af limtræsbuer 1 

Indkøb af mobil handicaprampe 2 

Udvidelse af Vægtløftningsområdet 1 

Nye vinduer i Vægtløftningsrummet 1 

Restaurant: Prioritet 

Vinduer mod syd udskiftning med nye + film 1 

Kursuscentret: Prioritet 

Hoveddør/vindfang    4 

Mødelokalet endevæg/spær/lofter/vinduespartier 4 

Værelser: møbler og maling 4 

TV stue u/møbler  4 

The-køkken 4 

Tæpper i gang ved værelser 4 

Vinduer mod øst 4 

Stadion:  Prioritet 
Indkøb af US Fodboldsmål - sammen med 
Vikings 2 

Omlægning af Lysbane 1 og 2 i juli 1 

Maling og reparation af kunststofbaner 2 

Højtryksrensning af kunststofbaner 2 

Administrationsbygning: Prioritet 

Reparationer udv . m.m. 2 

Udvendig maling 2 

Rødehusvej 6: Prioritet 

Reparationer udv . m.m.   

Udvendig maling   
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BILAG 11 – ÅRSVÆRKSFORDELING  

 
 
 

Afdeling 
  

Årsværk 

Administration 
  

0,8 

Idrætshal 
  

1,8 

Kursuscenter 
  

0,3 

Svømmehal fast 
 

4,2 

Svømmehal vikarer 
 

1,5 

Stadion, grønne områder og omklædning 2,7 

Restaurant 
  

0,1 

  
I alt 11,4 

 

BILAG 12 – HG MEDLEMSFORDELING  

 

HG Afdelinger i 2010  Aktive  Passive  I alt  

Håndbold  
  

387  80  467  

Svømning  
  

1.314  15  1.329  

Badminton  
  

296  36  332  

Fodbold  
 

767  6 773  

Atletik, Motion og Triatlon  
 

338  3  341  

Orientering  101  0  101  

Gymnastik  383  21  404  

Amerikansk Fodbold  75 0 75 

Vægtløft/Styrkeløft  47  0 47  

Floorball  60  0  60  

HG   AFDELINGERNE I ALT  3.768  161  3.929  
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