
 

Referat for mødet 

 Den 01. september 2021, kl. 18.30 

I klublokalet 

Dagsorden udsendt den 25. august 2021 og referat afsendt til godkendelse den 2. september 2021 

 

Indkaldt af: Monica, Formand                           Møde den 01-09-21 

Deltagere: 

 

Formand Monica Mikkelsen, Næstformand Kim Steen, Kasserer Ole Hyldig, 

Motionsudvalgsformand Dorte Hansen, Tri-udvalgsformand Annette Østerkjerhuus, Ungdoms- og 

seniorudvalgsformand Jesper Rasmussen, Bestyrelsesmedlem Janne Jensen. 

Gæster: Michael Kristiansen og Flemming Jøregensen, HG. 

Afbud fra:  Sekretær Susanne Lotze. 

 

Dagsorden for den 01. september 2021.  Referat pr. 2. september 2021 /Janne 
 

1. Besøg af Michael Kristiansen og Flemming Jørgensen 

fra HIC 

 

Orientering og Træningscenteret og svømmehals situationen. 

Træningscenteret kræver medlemskab ca. 1000 kr årligt. Det 

skal drives af frivillige trænere, der får tøj og uddannelse. Det 

vil formentligt være muligt at lave spinningshold m.m. 

Herlufholm svømmehal skal nedlægges fra 2024. Nikolaj 

Nissen er formand for Herlufsholm svømmeklub muligt evt. 

at snakke med ham omkring fremtiden. 

2. Referat. 

a) Godkendelse af referat bestyrelsesmødet  

30. juni 2021. 

Referat godkendt. 

3. Dagsorden. 

a) Godkendelse af dagsorden.  

Der er flere nye punkter bl.a. under evt.Disse er indkommet 

efter dagsorden er afsendt. 

Anette henstiller til at vi forsøger at følge dagsorden, så 

ikke vi hopper rundt og bruger unødigt meget tid! 

4. Faste punkter. 

a) Hjemmeside. 

 

b) Årshjul. V/Janne. 

 

Hjemmeside: 

Anette har justeret trisiden 

Dorte har dårlig samvittighed sammen med Janne 

Vigtigt at siderne for oplysninger, skal være opdaterede og 

forside må gerne være lidt levende i forhold til event og 

aktiviteter i klubben. 

 

Foreningernes Dag 4.9.  

HGATM deltager og har flyer til uddeling. SFO Henrik 

kommer med udstyr. Dorte Hansen, Dorthe Köser, Henrik 

SFO (måske) og Janne, vil være der. 

 

Pokalfest 30/10-21 kl. 18  

Begivenhed på FB ved Janne. Anette lægger op på 

hjemmeside for tilmelding inkl. betaling. 

Pokaler indsamles og navne angives og Anette klarer at få 

graveret.  

Monica sender liste til Anette med hvem, der har fået pokaler 

 

a) Siden sidste møde. Klub under lup. Valg af 

fokuspunkter. Oplæg udsendt af Janne. 

 

a. Information/kommunikation er valgt som det emne, vi vil 

arbejde videre med 

 



b) Visioner. Er visionerne ok – er der noget vi skal 

tage op? 

 

c) Næstvedstafetten. Drøftelse. 

Medlemmer bør selv sikre opdatering af mail, tlf. nr. mv. det 

kan vi gøre opmærksom på… vi overvejer hvordan vi skal 

kommunikere med medlemmer. Forslag er at referater lægges 

på hjemmeside 

 

Forslag til generalforsamling: At der indskrives i vedtægter, 

at medlem selv sørger for/har ansvar for at opdatere egne 

data, så klubben har ryg fri for at kommunikation ikke 

kommer ud. 

 

Informations/kommunikations metoder ud over mail og 

facebook. - info før træning, 

 

Opgave: Fællesskabet skal genetableres. Bruge en 

tirsdagstræning til at styrke fællesskabet. 

 

b. Alle visioner mv. skal der kigges på. De kan dog bruges og 

vi kigger på dem hen ad vejen 

 

c. Janne træder ud af styregruppen for Næstved Stafetten. Der 

skal drøftes om vi skal fortsætte eller man skal noget andet. 

Der tages snarest initiativ til møde med Firmasporten 

vedrørende fremtiden (Monica og Janne) 

 

5. Økonomi. 

a) Medlemstal, fra Monica. 

 

b) Regnskab, v/Ole. Fra sidste møde tages op hvad 

vi skal bruge vores penge på. 

 

a.296 medlemmer - nogen er røget ud men nogen af dem 

kommer nok igen. 

Leif meddeler om, at flere nye medlemmer kommer ind. 

b.Vi har 600.000 kr. Der har ikke været så mange udgifter 

selvom der har været 3 mdr. kontingent frihed for alle 

medlemmer.Det skyldes jo nedlunkning, stadion ikke brugt, 

osv.  

Der er tjent 10000 ved medlemmer, der har deltaget i 

oprydning efter fodboldevent i Karrebæksminde. 

 

Der mangler stangsspringsmåtte - 75000kr. Dog synes vi 

mere der mangler en højdespringsmåtte. Michael (HIC) vil 

gerne bidrage hertil med 30000. Jesper mener, vi kan få en 

god en (m. overtræk osv.) for 50000 kr. Bestyrelsen siger god 

for at bidrage med de 20000 kr. (vi prøver at søge tilskud). 

6. Motionsudvalget. 

 

Kvindemilen 150 kr. T-shirt pris? Tilmelding lægges op i 

løbet af weekenden 4-5/9. 

Serieløb - 200 for 4 stk, 60 online pr., 100 på dagen. Børn 

under 15 år ifølge med voksne er gratis 

Dato 7/11, 5/12, 2 /1, 6/2 kl. 11. Sponsorer :Kim Steen 

Nytårsløbet, Mister Novemberløbet, Vin kompagniet 

Decemberløbet 

 

Dorte har haft dialog med trænere, som har resulteret i 

trænere og Dorte samles til en møde. Dorte bringer forslag fra 

mødet tilbage på næste bestyrelsesmøde. 

7. Senior-/ Veteran- og Ungdomsudvalget. 

 

Mange nye ungdomsmedlemmer. Der mangler trænere! 

 

Sandkasseatletik 2-5 årige, det er ok (forslag fra Christine 

(tidligere medlem af HGATM) og Martin (hendes mand). 

Men her har vi ikke nogen, der kan overtage de 6-? årige. 

Dog kunne vi starte med et møde med Christine og Martin. 



 

Atletik skal bruge et træningslokale. Atletik skal angive 

hvornår de ønsker tid og så må man se, om det kan lade sig 

gøre at leje et i kommunen. 

8. TRI-udvalget. 

 

Udbudte førstehjælpspladser er booket af medlemmer (fedt) 

 

Motionsmedlemmer der gerne vil svømme. Vi laver et 

kontingent, der hedder ”Motion med svøm” som skal koste 

trikontingen uden forbundskontingentet til Dansk Triatlon 

Forbund (altså 1000 kr. årligt). Træning i forhold til 

tritræning, skal respekteres. 

 

Pt. ingen svømmetrænere. Der ønskes, at kunne honorere 

trænere. Det skal holdes indenfor det skattefri godgørelse. 

9. Eventuelt. 

Fodsporets jubilæum 16.10.21 

Nikolai Stuhr 5 og 10 km på vej for hurtigsløbere 

Sandkasse atletik for de helt små (2 årige..) 

Kasper Kousgaard 4-5 hold 

Organdonations event 

 

Fodsporets 10 års Jubilæum 16.10.21 

Klubevent med Rulleski, plogging, løb mv. Alle medlemmer 

møder om muligt i klubtøj 

 

Nicolai Stuhrs forslag: 

Ønsker 5 og 10 km løb på hurtige ruter. Vi annocerer 

forslaget i klubben og hører om interessen. René kontaktes 

for hjælp i det omfang, der skal planlægges løb 

 

Sandkasse atletik 

Se under atletik 

 

Kasper Kousgaard 4-5 hold 

Kasper har foreslået at man etablerer et løbehold der har 4-5 

min/km som omdrejningstid. Dette for at favorisere dem der 

gerne vil løbe stærkt og måske kunne tiltrække lidt yngre 

medlemmer. Han er ikke afvisende for at bidrage som træner. 

Dorte kontakter ham. 

 

Organdonations stafetløb 9.10 kl. 00.00 

Der skal løbes fra sygehuset i Nyk F, til  Næstved sygehus, til 

Slagelse sygehus, Holbæk sygehus og ende på Køge sygehus. 

Eventet skal løbes som stafet/depeche med et fokus på 

organdonation - kan vi bidrage med nogle medlemmer der vil 

være med primært fra Næstved til Slagelse (hastighed 10 

km/time) 

 

Klubbens ældste medlem er bliver 80 år.Vedkommende får 

erkendtlighed. 

 

Der mangler regler på anlægget. Monica har påpeget det og 

har nu fået opgaven af Philip! Sådan kan det gå       

 

Yderligere oplysninger: Afbud bedes meddelt Sekretæren. 

Næste møde: 27/10 2021. 

 



Emner næste møde: 

Information/kommunikation med medlemmer 

Årshjulet tjekkes. 

 

Referent Janne Jensen 


