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Hovedbestyrelsen har i det forløbne år afholdt 4 møder, hvor vi bl.a. har drøftet 
 
- lokaletilskud 
- vilkår for benyttelse af Ny Ridehus 
- økonomi 
- Team Næstved 
- pædofili 
- hjemmeside 
- NIU 
- musikanlæg  

Lokaletilskud 
Et af de vigtigste emner var kommunens beslutning om nedsættelsen af lokaletilskudet fra 90% til 85%. I første 
omgang forlød det, at procenten ville blive nedsat til 80%, men efter massivt pres - ikke mindst fra 
badmintonafdelingens formand - “slap” foreningslivet med en reduktion fra 90 til 85%. Det er selvfølgelig ikke godt for 
foreningslivet - heller ikke for vores afdelinger - idet foreningslederne nu skal bruge tid på at skaffe flere penge til 
foreningen, i stedet for at bruge tiden på at undervise medlemmerne i den idræt, som de nu en gang har valgt. 

Ny Ridehus 
Ikke nok med, at lokaletilskudet blev nedsat. Også vilkårene for benyttelse af Ny Ridehus er blevet ændret. 

Næstved Kommune besluttede ultimo 2003 at sætte grundlejen for Ny Ridehus op fra 1000 kr. til 10.000 kr. En sådan 
stigning vil få betydning for fodboldafdelingens koncept med afholdelse af koncerter i Ny Ridehus for at skaffe penge til 
fodboldafdelingen, idet en sådan stigning ville mindske overskuddet ved de enkelte arrangementer og dermed 
incitamentet til at afholde arrangementerne. 

Ved en forhøjelse af lejen vil der opnås 2 ting: dels fratages fodboldafdelingen eller en anden idrætsforening - 
muligheden for at tjene penge til børn og unge arbejdet, og dels fratager man borgerne i Næstved Kommune og 
omegn muligheden for at få en god koncertoplevelse. 

Dette meddelte vi kommunen, som heldigvis gav lidt køb på sin tidligere beslutning, så det nu er muligt at holde et 
antal arrangementer til den billige leje. 

Økonomi 
Økonomi vil jeg ikke snakke så meget om, da Anni vil gennemgå vores regnskab senere. Men det løber stort set lige 
rundt. 

Team Næstved 
Team Næstved blev etableret, men lidt uforståeligt uden at håndbold og fodbold kunne få støtte til at komme i 
Danmarkseliten, som jo er formålet med Team Næstved. Men vi kan da glæde os over, at det er lykkedes 
basketafdelingen at få støtte. En støtte, som vel er medvirkende til, at divisionsholdet er på vej mod Elitedivisionen. 

Pædofili 
Pædofili er et emne, som skal tages alvorligt. Bare et overgreb er et for meget. 

Vi har  derfor opfordret vores afdelinger til at drøfte problematikken - selvfølgelig med henblik på at skaffe optimal 
sikkerhed for børnene i klubben. Men også for at foreningerne har et beredskab, hvis der er mistanke om eller - i 
værste fald - konstateres overgreb. 

Sideløbende hermed er der opstået et nyt problem, nemlig mobiltelefoner med indbygget kamera. 

Der skal ikke megen fantasi til at forestille sig, at billeder af børn og unge fra omklædningsrummet - taget skjult - kan 
havne de forkerte steder. Så det er også noget, vi som foreningsledere må være opmærksomme på og tage vores 
forholdsregler imod. 

Hjemmeside 
I 2003 fik Hovedafdelingen sin egen hjemmeside. Måske ikke verdens mest avancerede men dog en hjemmeside, vi 
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kan være bekendt, og som har link til de af vores afdelinger, som har egen hjemmeside. 

NIU 
Næstved Idræts Union informerede i juli 2003 om unionens økonomiske trængsler, som havde medført, at trykkeriet 
blev lukket, og at medarbejderne var blevet opsagt. Senere på året holdt NIU ekstraordinært repræsentantskabsmøde 
med NIU’s situation på dagsordenen. Om det gav en løsning på NIU’s situation, skal jeg lade være usagt, men i hvert 
fald har NIU indkaldt til ordinært repræsentantskabsmøde i morgen med et forslag om kontingentforhøjelse på 
dagsordenen. 

Fodboldafdelingen har fået pladsproblemer. Næstved Gymnasium udvider, men desværre har det været nødvendigt at 
inddrage noget af det areal, som fodboldafdelingen benytter. Det betyder, at nogle af afdelingens hold skal benytte 
idrætsanlægget ved Nygårdsvej. 

Fodboldafdelingen har ved møder med kommunen peget på løsningsforslag. Det bedste er fjerne beplantningen 
mellem gymnasiearealet og CF-arealet, fjerne cindersbanen rundt om CF-banen og udjævnede 2 arealer. Det vil give 
optimale muligheder. 

Vores indendørs afdelinger har også pladsproblemer, så vi håber på, at enten kommunen bygger en ny sportshal, eller 
at Næstved Hallerne udvider. 

Men den eneste hal, som det p.t. ser ud til, at vi skal have, er en skøjtehal. Et ønske, som har været udtalt i meget 
lang tid. Så det er selvfølgelig glædeligt, at der på kommunens budget er afsat midler til at bygge en skøjtehal inden 
for de næste par år. 

Men - jeg kan ikke lade være med at tænke på, om den store udgift - dels anlægsudgiften og dels de kommende 
driftsudgifter - vil betyde forringede vilkår for det øvrige idrætsliv - f.eks. med yderligere nedsættelse af 
lokaletilskudet. Udgifterne skal jo finansieres et sted fra, men hvis det er kommunens tanke at tilføre idrætsområdet 
flere midler, så hilser jeg med glæde en ny skøjtehal. 

Musikanlæg 
Vores musikanlæg fik vi desværre stjålet, men ved hjælp af Tuborgfondet har vi fået anskaffet et nyt. 

Desværre har vi også senere konstateret tyveri fra klubhuset, så jeg vil opfordre brugerne af klubhuset til at være 
påpasselige og huske at låse dørene, når lokalerne forlades. 

Hovedafdelingen har også været repræsenteret i kommunens projekt Helhedsorienteret byfornyelse i Næstved Syd. 

Det viste sig imidlertid hurtigt, at den organiserede idræt er der meget lidt interesse for. Det var i hvert fald ikke 
ønsker om traditionelle idrætsanlæg, som var i højsædet. 

Ude fra er der også skabt problemer for idrætten. Den stigende bladporto har betydet, at flere foreningsblade har 
besluttet at dreje nøglen om. jeg håber, at fodboldafdelingens klubblad kan bibeholdes, og at afdelingen finder 
alternative distributionskanaler. 

Der er også kommet ny lovgivning inden for folkeoplysningsområdet, idet det fra nytår er blevet frivilligt for 
kommunerne at nedsætte et folkeoplysningsudvalg. Jeg håber og tror dog, at Folkeoplysningsudvalget bibeholdes i 
Næstved Kommune. 

Vores aktiv- og lederpokal bliver ikke uddelt i denne omgang, da vi ikke har modtaget nogle indstillinger fra vores 
afdelinger. Fristen for indstillinger var den 1.12.03. Det er beklageligt, at vi ikke kan finde nogle kandidater. Men det 
er et punkt, vi er dårlige til i NIF - at hylde vores aktive, trænere og ledere. 

Men nu vil jeg hylde - Næstved Hallerne og kommunen for et godt samarbejde. 

Også en tak til pressen for samarbejdet. 

Til slut en tak til bestyrelsen for samarbejdet, som har gjort mit første år som formand lidt nemmere. 

 


