
Herlufsholm Gymnastikforening 
Hovedafdelingen 

 

 

Herlufsholm Gymnastikforening 
 

Herlufsholm Alle 227 Herlufsholm Gymnastikforening er stiftet i 1932  
DK – 4700 Næstved Medlem af DIF, DGI & Næstved Idræts Union 

19. august 2015 

 

 

Til forældre med børn i HG’s Fritidsklub vedr. klubbens fremtid 

 

Som sikkert bekendt, besluttede Næstved Kommune at nedlægge klubberne for de 10-14 årige og i stedet 

omdanne dem til SFO2. Af flere grunde ville det ikke muliggøre en fortsat drift af vores fritidsklub inden for 

rammer, vi i HG mente ville give mening i vores regi. Vi redegjorde for disse forhold på forældremødet i 

foråret. 

HG’s hovedafdeling har derfor siden beslutningen i byrådet været i dialog med Næstved Kommune for at 

finde en løsning, der muliggør en fortsættelse i HG-regi. Efter drøftelser med Børne- og Skoleudvalget og 

med Kulturudvalget er det lykkedes at finde en løsning, som muliggør drift af fritidsklubben også efter den 

1. januar 2016, hvor den nuværende ordning ophører. 

 

I relation til børnenes oplevelse af fritidsklubben vil der ikke ske ændringer i forhold til den nuværende 

ordning. 

På det organisatoriske og økonomiske område vil der ske en række ændringer, hvoraf de væsentligste er: 

1. Organisering: Fra den 01.01.2016 drives fritidsklubben som en afdeling under HG’s 

hovedafdeling. Hovedbestyrelsen har allerede godkendt optagelsen af fritidsklubben som en afdeling 

på linje med de øvrige 10 afdelinger af HG (svømning, fodbold, gymnastik osv.). Det betyder, at der 

skal etableres en forening med en bestyrelse bestående af forældre til børn i klubben. HG’s 

hovedafdeling vil indkalde til en stiftende generalforsamling med valg af bestyrelse den 16. 

september 2015. HG’s vedtægter er på en ekstraordinær generalforsamling i juni 2015 ændret, så de 

opfylder kravene i fritidsloven. 

2. Økonomi: Den nuværende forældrebetaling udgør kr. 475 pr. måned. I det budget, vi har lagt, vil 

denne betaling ændret til 790-840 kr. i kontingent (forældrebetaling). Det er nødvendigt for at 

kompensere for den kraftige reduktion i det kommunale tilskud. Det endelige kontingent fastlægges 

af bestyrelsen/generalforsamlingen i klubben. Børne- og Skoleudvalget i Næstved kommune har 

besluttet fortsat at yde hel eller delvis friplads efter de nuværende regler.  

3. Sikkerhedsnet: Da det er vanskeligt at forudse, i hvilket omfang budgetforudsætningerne bliver til 

virkelighed, har HG’s hovedbestyrelse vedtaget at binde et økonomisk sikkerhedsnet under 

fritidsklubben i de første to år. Et eventuelt underskud dækkes derfor i disse to år af 

hovedafdelingen. 

4. Daglig drift: Hovedafdelingen har udarbejdet et udkast til driftsaftale, der – hvis den godkendes af 

den nye bestyrelse for fritidsklubben – medfører, at HG’s hovedafdeling tager sig af arbejdet med 

personaleadministration, lejeaftaler mv., så bestyrelsen for fritidsklubben ikke belastes af for mange 

administrative opgaver.  

Denne orientering er også en indkaldelse til stiftende generalforsamling den 16.09.2015 kl. 19.30 i 

mødelokalet i Herlufsholmhallen, hal 2. med følgende dagsorden: 

1. Orientering ved HG’s hovedafdeling 

2. Vedtægter (HG’s vedtæger er gældende) 

3. Budget og kontingent 

4. Valg af bestyrelse, bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleant 

5. Eventuelt 

Vi håber at se alle forældrene til dette møde. 

 

Venlig hilsen 

Flemming Jørgensen  Henrik Hansen 

Formand for HG’s hovedafdeling klubleder 


