Formands beretning 2018
Det er en fornøjelse at være formand for en forening som HGATM.
En klub med medlemmer, som er aktive og positive til klubbens arrangement.
En klub med trænere, som altid stræber efter at give holdets deltagere den bedste træningsoplevelse.
En klub med hjælpere, som altid med et smil på læberne og med viden om at de gør en forskel til alle
klubbens arrangement.
En klub i positiv udvikling og, hvor skal man ikke lede længe efter succes kriterierne.
For atletikkens del var Skole OL et arrangement, som gav skoleungdommen stor sportslig udfordring, men
også en god begyndelse på atletikåret. De mange deltagere fra alle Næstveds skoler viser, hvor sjovt børn
og ungdommen synes det er med bevægelse.
Triafdelingen havde et af klubbens større arrangementer i år med Kanaltri, hvor også et DM for eliteløbere
indgik. De rosende ord for arrangementet har været mange, og alle klubbens hjælpere gjorde en kæmpe
indsats på dagen.
Motionsafdelingen har haft stor succes med at tilbyde fælles træning op til Telenor Copenhagen Marathon
og Copenhagen half marathon. Fællesskab og løb på forskellige hold giver medlemmerne stort udbud af
motion og bevægelse.
Kvindemilen et arrangement klubben har afholdt på dagen for Støt Brysterne kampagnen, første lørdag i
oktober blev også i år en stor succes. Løbet er et velgørenhedsarrangement, hvor en stor del af
deltagergebyret indbetales til Støt Brysterne kampagnen. I 2018 kunne HGATM glædende nok give
kampagnen et bidrag på 20.000 kr.
Uanset om det er som træner, medlem i et planlægningsudvalg eller om man stiller sin tid til rådighed til at
hjælpe på løbsdagen er det positivt, at så mange af klubbens medlemmer faktisk vil hjælpe og er bevidste
om at det gør en forskel, at man er med.
Store som små arrangementer i klubben er afhængige af medlemmernes store indsats. En rigtig stor tak til
alle nye og tidligere hjælpere ved klubbens arrangementer. Uden jer skulle det ikke kunne lade sig gøre!
Alle tre afdelinger har mange meget dedikerede trænere, som til hver træning planlægger og forbereder
træningen så medlemmerne skal få en god oplevelse og en god træning. Stor tak til alle jer trænere.
Medlemmerne i HGATM vil gerne føle fællesskab og socialt samvær i kombination med sportslige
udfordringer. Træningen i HG giver fællesskab, udfordringer og mange sjove bemærkninger. Det skal vi
blive ved med. De facebooksider og andre sociale medier vi nu tilbyder medlemmerne, er en god hjælp til
fællesskabet.
Bestyrelsen har afholdt 7 bestyrelsesmøder i 2018. Ud over disse er det også afholdt forskellige
planlægningsmøder i forbindelse med Bold og Bevægelsesprojektet. HG hovedbestyrelse har også afholdt
et flertal møder. I år hvor Bold og bevægelsesprojektet skal påbegyndes, har der været flere møder som har
afhandlet forskellige spørgsmål vedrørende projektet.

Bestyrelsen har i efteråret 2018 startet projektet - Bestyrelsesudvikling. Hvordan passer vi på klubben så
den positive trend bliver ved? Hvordan bliver vi bedre til at kommunikere og fortælle hvad bestyrelsen og
klubben har for mål? Det er spørgsmål vi med hjælp fra DGI vil arbejde med ca. 1 års tid.
I 2018 har vi arbejdet bevidst med at få en ny klubdragt, så den gamle dragt kan gå på en nødvendig
pension. Et klubtøjsudvalg har arbejdet meget struktureret og har taget frem forskellige kriterier for
hvordan kvaliteten på en klubdragt skulle kunne være. Der er også ydet en stor hjælp af Mette Koch Falk i
designet af dragten. Vi står nu der, at det snart skal være klart med en leverandør af en ny funktionel
klubdragt i god kvalitet, som vi håber medlemmerne skal tage godt imod.
HGATM har i løbet af 2018 fået en Danmarks mester, Claus Krone i Aquaton.
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