HGATM generalforsamling 2015
Formands beretning
2014 har været et år med mange udfordringer store og små, mange
nye medlemmer og desværre også nogen som har forladt klubben
men det er kun sundt med lidt udskiftning.
Triatlon er den underafdeling i HGATM som har haft den største
fremgang i 2014 samtidig er mange af de nye medlemmer i triatlon
meget arrangerer i både sporten og klubben, motions afdelingen har
desværre haft en lille tilbagegang men godt at se, at for hvert år NIB
har eksisteret er der flere der bliver i klubben når NIB holder
vinterpause og rigtig dejligt at der er flere medlemmer som hjælper til
med alle vores løb, dog kunne der godt bruges lidt flere hjælpere så
der var lidt flere at skifte med. I atletik afdelingen er der også kommet
lidt flere medlemmer og godt at se der er lidt flere der hjælper til. Vi
skal huske på at det er vores løbe og triatlon stævner der giver
økonomien i klubben.
Bestyrelsen har afholdt 10 møder. Samtidig bliver der afholdt en del
møder i tri, motion og atletik udvalgene samt i HG hovedbestyrelse og
udvalg så det bliver til mange aftener om året der går med møder.
Efter en del børnesygdomme og et stort arbejde fra tidtagnings
udvalget har vores udstyr kørt næsten perfekt i år, samtidig har
udstyret været lejet ud 3 gange i 2014 og det tjener klubben 2000 kr.
pr. gang. det er udlejet. Stort tak til udvalget for deres store
arbejdsindsats.
Desværre har klubben endnu ikke fået vores skur/container, så alle
klubbens mange ting som bliver brugt til vores stævner kan blive
samlet. Der har været problemer med at få diverse tilladelser til
placering af klubbens nye container men nu skulle tilladelser være på
plads og 2 stk. 40 fods container er blevet bestilt i uge 7 så i starten af
marts skulle der gerne stå 2 container hvor vores gamle skur stod. Der

skal så monteres lys og hylder inden de er helt klar og der vil blive
brug for nogle frivillige til beklædning og indretning.
Klubbens hjemmeside mangler stadig en del, selv om der er lagt
mange timer i hjemmesiden i løbet af året, bestyrelsen må regne med
fremover at for at hjemmeside hele tiden er opdateret og følger med
tiden skal der lægges rigtig meget arbejde i den. Derfor er der blevet
lavet et hjemmeside udvalg som vil sørge for at hjemmesiden følger
med tiden. Mange tak til dem som er gået med i udvalget.
Bold og Bevægelses anlæg ser ud til at blive til noget i sidste halvdel af
2015. Der har været afholdt en del møder i løbet af 2014 og det var sat
lidt i stå indtil at Næstved Kommune bevilligede ekstra 4,5 mill. i
starten af 2015. Omkring april starter man på at udføre kunstgræs
baner til fodbold hvor lysbanen er placeret, så en gang i efteråret
startes der så på at anlægge Bold og Bevægelse anlæg der hvor der er
opvisnings bane dvs. i midten af vores løbebaner, det skulle ikke få
indflydelse på vores løbebaner, men længdespring og højdespring
bliver flyttet til modsatte ende af centersbanen end hvor de er placeret
nu. Der er 2 fra atletik afd. der er med i et udvalg så Bold og
Bevægelses anlægget bliver udført så DAF kan godkende det.
Desværre har klubben haft en del problemer med betalings systemet
Klubmodul, det har været ikke lige nemt at tilmelde sig klubben og
betale kontingent efter at HGATM er gået over til at betalingen skal
ske gennem klubmodul. Udmeldingen fra bestyrelsen har ikke været
god nok og problemer med Klubmodul har nok været de største
oversager til de problemer medlemmerne har haft med betaling af
kontingent.
Efter en del indbrud i HGATMs og HG fodbolds lokaler er der blevet
monteret nyt låsesystem hvor der fremover skal bruges magnetkort.
Klubbens medlemmer vil i den nærmeste fremtid modtage et
medlemskort som vil kunne bruges til at komme ind i vores klubhus.

HGATM har i løbet af 2014 fået flere Danmarks mester, Per
Schwartzbach er blevet dansk mester i halvmaraton i alders klassen
55-59. Triatlon har også fået en/flere Danmarks mester Maria
Knudsen, Maria Kring, Anders Hansen og Maj-Britt Egebjerg er blevet
DM i mixhold for age group. Samtidig har der været mange fine
resultater i både atletik, motion og triatlon i 2014.
Tilslut en kæmpe tak til alle frivillige som har hjulpet til i klubben med
alle vores løb og andre arrangementer. Det er vores løb og stævner
som giver en god økonomi til klubben og det kan ikke lade sig gøre
uden alle jer frivillige, så endnu engang en stor tak.

