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Årsmøde Herlufsholm Idrætscenter den 28. april 2022
I min beretning vil jeg komme ind på følgende emner:
Velkommen til vores nye bestyrelseskollegaer – Lasse, Tina og genvalg til Rico.
Tak til Per Sørensen for indsatsen de forgange 4 år.

1. Post Corona Virus og Herlufsholm Idrætscenter
2. Økonomien i Herlufsholm Idrætscenter
3. Ny fitness forening under HG ”hatten” og lejer i HIC
4. Nye forpagtere i restauranten
5. Centerleder i Herlufsholm Idrætscenter
6. Ny strategi, ny bestyrelse og ny leder
7. Afslutning
Post Corona og Herlufsholm Idrætscenter
Først skal der lyde en stor tak til alle de ansatte I Herlufsholm Idrætscenter og
Svømmehallerne – det har langtfra været nemt at navigere i regler og vilkår som
blev dikteret af COVID19 – det har I gjort fremragende.
Har været gode til at få udført andre opgaver end dem der hidtil var de ”normale” –
således timer og ressourcer er anvendt så optimalt som det var muligt.
Og alle foreninger er fra sommeren 2021 kommet i gang med ”normalen” igen –
kun afbrudt af en kort periode i dec./ feb. med delvise nedlukninger – vi glæder os
over at alle anlæg er ”kørende” igen.
COVID19 har efterfølgende ført til at foreningerne oplever en massiv tilgang, og
især fodbold og svømning mangler plads til deres aktiviteter, derfor er ”projekt
kunstbane2” igangsat af HG Fodbold med HIC på sidevognen, og den nye
svømmehals plan kender vi jo alle…
HIC har fået tilført godt 1 mio. kr. i tilskud fra støtte-/hjælpepakker, som følge af
manglende indtægter fra foreningers leje af haller, baner mv.
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Økonomien og årsrapport
HIC’s regnskab udviser for året et underskud på knap ca. 1.0 mio. kr.
Posterne der påvirker dette er bl.a. et bogført tab på et IT-projekt/ansøgning samt
ekstraordinære omkostninger til at ombygge og udbygge det tidligere kursuscenter
til det flotte og top moderne fitnesscenter.
Samt i særdeleshed den ekstraordinære gældspost fra tidligere års for meget tildelt
jf. ansøgninger/bevillinger.
Det tildelte tilskud på 1 mio. kr. fra hjælpepakkerne, har præcis gjort at HIC har
kunne oppebære den planlagte drift, samt fortsætte det planlagte arbejde med
fitness centret, som var sidste del af ”projekt Bold og Bevægelse” – som blev en
del dyrere end det har været oprindeligt budgetteret på ca. 1.6 mio. kr. – Det viste
sig at bygningen havde behov for en del ekstra ”renovering”.
Fra sommeren 2021 er der pågået drøftelser mellem Næstved Kommune og HIC’s
bestyrelse – omkring tidligere års tildelinger. NK har meddelt at de på baggrund af
ansøgte beløb – budgetforecast – og det reelt anvendte ikke mener at beløbene er
brugt som bevilget af byrådet. Dette ses bl.a. i det LED-lysanlæg der tilbage i 2019
blev bevilget, men aldrig etableret – hvorfor NK ønsker en tilbagebetaling af HIC
på kr. 1.0 mio. – som også fremgår af årsrapporten for 2021.
Ledelsen er gået i gang med at se på mulige besparelser desangående.
Der er ligeledes leasingkontrakt i HIC som retteligt skulle være til Fitness.
Ved indgangen til regnskabsåret 2022 er der udelukkende det tildelte tilskud fra
NK, og ikke tidligere års likviditets buffer samtidig – hvilket betyder at der holdes
meget stram styring på likviditetssiden, og der ryddes op og ud i alle de aftaler der
ikke er bydende nødvendige for HIC – her har Jesper S og Anne J gjort et
formidabelt stykke arbejde de sidste 3 måneder – hvilket har resulteret i rigtig gode
besparelser, på den længere sigt – TAK til Jer to….
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Ny fitnessforening
Den nye fitnessforening er åbnet med ”pomp og pragt” og har vist sin
berettigelse i HIC’s top moderne lokaler.
I talende stund er der mere end 500 medlemmer, holddannelser på alle
ugens dage i alt fra Yoga, cykling, boksning, MTB og ”kapgang” i vores
skønne Herlufsholm Skoven.
Vi har fået en gammel og slidt del af HIC’s bygningsmasse gjort til et flot
og moderne centrum for motionister i alle aldre, der nyder foreningslivet
og hinanden – både ude og inde
For det var vist præcis tanken med virkningen mellem vores flotte ”bold
og bevægelses område” sammen med det projekterede fitnesscenter – og
der ses masser af fitness motionister på det skønne udendørs område, og
nu også med ”faste hold”
HIC og Fitness arbejder i fællesskab med hovedafdelingen om at få de
mest optimale kommunale godkendelser som folkeoplysende forening,
her gør Flemming og Jørgen Milling - sammen med fitness bestyrelse, et
unikt stykke arbejde – og NK’s dygtige økonomi og foreningskonsulenter
er aktive medspillere – det vil for alle parter være godt med fitness som
godkendt til netop dette….
Velkommen til fitness som ny forening i HIC’s lokaler – det glæder os at I
er kommet så flot i gang, og I har knoklet med det dag og nat flere
måneder – flot…
Restaurant nye forpagter
Som vi alle ved stoppede Hr og Fru Kok sidste sommer – det har været en lang
proces med at finde nogle dygtige nye forpagtere.
Vi kan dog nu glæde os over at have fået nye forpagtere, som tidligere har drevet
bl.a. Gulerodshuset.

3

Herlufsholm Idrætscenter
SPORTSHAL – SVØMMEHAL – KURSUSCENTER – STADION
De er allerede i fulde omdrejninger – og leverede bla et godt traktement til MÆRK
Næstved Sports Award – som også blev afholdt i HIC’s hal 1 (i øvrigt meget
veludført af HIC’s personale
)

Ny Centerleder
Som det er alle bekendt – er vi pt. i markedet efter eb by centerleder til HIC.
Dette desværre på en ærgerlig baggrund, som en enig bestyrelse har håndteret efter
grundig vejledning og hjælp fra eksterne rådgivere.
Arbejdet med at finde den rette Kvinde eller Mand der sammen med Jesper skal
drive centret som ledelse – er i fuld gang
Der er allerede flere kvalificerede ansøgere, og Anzet A/S der er antaget til
rekrutteringsopgaven – holder løbende ansættelsesudvalget orienteret.
For bestyrelsen har det været vigtigt at få en kandidat der har god erfaring fra
foreningslivet, og dermed kender de udfordringer frivillige og ansatte i foreninger
står med i hverdagen – og samtidig skal det være en person med flair for
økonomistyring, og personaleledelse.
Vi ønsker at styrke HIC’s position som stedet hvor alle typer idræt, foreningsliv og
kulturelle sammenkomster kan afholdes i gode trygge kår – og med fællesskabet
som det essentielle – det skal en ny leder kunne sikre og udvikle.
Ny strategi
HIC’s nuværende strategi er ved at være eksekveret til fulde, og med flot og
succesfuld gennemførsel med kunstbaner, Bold og Bevægelse mv.
Det er derfor tid til at bestyrelsen efter sommerferien – sammen med HIC’s
ledelse, igangsætter arbejdet med en ny HIC-strategi.
Her er det ønsket at få drøftet HIC’s bygningsmasse, der er nogle områder der
trænger til modernisering/ udskiftning indenfor kort tid.
Vi skal samtidig – sammen med NK – i tæt dialog omkring vores svømmehal, og
hvad der skal ske med denne, og her kræves ekstern ekspert hjælp ift. konstruktion,
klor indhold mv.

4

Herlufsholm Idrætscenter
SPORTSHAL – SVØMMEHAL – KURSUSCENTER – STADION

Vi er allerede gået i gang med kunstbane2 sammen med HG Fodbold, og her er vi
også i gang med greenkeeper opgaver på eksisterende boldbaner – da de trænger
gevaldigt – det vil tage nogle sæsoner at komme på et acceptabelt niveau.
Emner der også må berøres, er en ny digital strategi for HIC.
Det vil ligge HIC på sinde, at få inddraget brugere, foreninger og andre der
anvender vores anlæg – og ligeledes NK, for at sikre indflydelse og inddragelse af
så mange ”gode hjerner” som muligt.
Herunder vil det være afgørende at få mange unge mennesker til at bidrage – da
deres tilgang til foreningsidræt, og idræt/ bevægelse generelt måske er anderledes
end os midaldrende/ ældre mennesker – de er jo fremtidens bruger og bestyrelse
mv.

Afslutning
Tak til alle for modtagelsen – det har ikke været det første år som formand jeg
havde regnet med …..
Når det er sagt – så ved jeg til gengæld nok meget mere om HIC end jeg havde
regnet med – indenfor det første år…
Tak til Hans, Ole og Flemming for god hjælp ved spørgsmål af historisk karakter,
tak til Jesper for det gode samarbejde siden februar – det har du gjort suverænt!!
Forrude og bakspejl – lad os fra d.d. se mest ud af forruden, det forventer
medarbejderne, medlemmerne, gæsterne og brugerne af os.
Tak!

Michael Kristiansen
bestyrelsesformand
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