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Hovedbestyrelsen har i det forløbne år afholdt 4 møder, hvor vi bl.a. har drøftet 

- huslejestigning 
- ansøgninger til Team Næstved 
- økonomi 
- hædersbevisninger 
- anvendelse af Næstved Vandrerhjem 
- halbyggeri 
- vedtægtsændringer 

Huslejestigning 
Kommunens beslutning om nedsættelse af lokaletilskudet samt forhøjelse af gebyret for benyttelse af kommunale 
lokaler har også haft betydning for os, idet huslejen for benyttelse af klublokalerne på Rolighedsvej 18 steg med 3500 
kr. Heldigvis steg vores indtægter også, så vi kan stadig holde skindet på næsen. 

Anni vil senere komme ind på vores økonomiske situation, så økonomi vil jeg kun omtale med, at vi har givet et beløb 
til hjælp efter naturkatastrofen i sydøstasien. 

Ansøgninger til TEAM Næstved 
Flere af vore afdelinger har søgt Team Næstved om økonomisk støtte, og det er glædeligt at konstatere, at det er 
lykkedes afdelingerne at opnå støtte til afdelingernes talenter. 

Hædersbevisninger 
Vi har i år haft den glæde at kunne uddele nogle hædersbevisninger. 

Badmintonspilleren Line Poulsen fik på badmintonafdelingens generalforsamling overrakt NIF’s guldnål for sit 
danmarksmesterskab for U/13-spillere. 

Line er også blevet tildelt NIF’s aktivpokal. Så ud over at være en dygtig badmintonspiller er Line også en god og 
hjælpsom kammerat. 

Lederpokalen er desværre heller ikke blevet uddelt i 2004. 

Anvendelse af Næstved Vandrehjem 
Da det kom os for øre, at kommunen ønsker at sælge Næstved Vandrerhjem drøftede vi, om vi kunne anvende 
bygningerne, f.eks. til et fodboldakademi. Efter nogle sonderinger i fodboldafdelingen og kommunen kunne vi 
konstatere, at det ikke var en opgave, vi kunne løfte. 

Fodboldafdelingens pladsproblemer er desværre stadig ikke løst, men vi må jo håbe, at kommunen ved den 
budgetbehandling afsætter midler til at få løst disse problemer, som er opstået p.g.a. Gymnasiets udvidelse. 

Halbyggeri 
Halbyggeri har også været et tema, som vi har drøftet. 

Dels er der jo det kommunale projekt skøjtehallen. Vi ved, at der er undersøgelser i gang herom, og vi har ved flere 
lejligheder hørt, at det er et politisk ønske, at der bygges skøjtehal. Men vi har også ved flere lejligheder hørt politiske 
udmeldinger om, at anlæg og drift af en kommende skøjtehal ikke vil påvirke det øvrige foreningsliv økonomisk, idet 
fremtrædende politikere har sagt, at når skøjtehallen kommer, skal der tilføres de nødvendige driftsmidler til 
foreningsområdet. I så fald hilser vi en skøjtehal velkommen. 

Dels har vi også vores eget projekt om udvidelse af Næstved Hallerne med en (trænings)hal 3. 

Vi har udarbejdet et forslag til udvidelse af Næstved Hallerne med en træningshal. Forslaget er blevet forelagt 
Næstved Hallernes bestyrelse, som så positivt på forslaget. Så positivt, at vi grønt lys til at arbejde videre med 
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forslaget m.h.p. forelæggelse af et konkret projekt for halbestyrelsen. Dette arbejde er vi godt i gang med. 

Vedtægtsændringer 
Vi har også ved flere lejligheder drøftet ændring af vores vedtægter f.s.v. angår partoutkort, og bestyrelsen er nu nået 
frem til et forslag, som vil blive forelagt senere på dagsordenen. 

Pædofili er et emne, som har det med at poppe op en gang imellem, hvor der så bliver sat ekstra fokus herpå. Jeg vil 
gerne slå et slag for, at vi også i vores dagligdag er opmærksom på problemet. Bare et overgreb er et for meget. 

Et af de kommende store emner er kommunalreformen. Hvad kommer den til at betyde for foreningslivet. Det er ikke 
til at vide, om det er en trussel eller en mulighed. 

Folkeoplysningsudvalget havde emnet på dagsordenen på den nyligt afholdte fritidskonference. Det er min opfattelse, 
at oplægsholdren på konferencen ikke gav svar, men mere opridsede, hvordan verden havde set ud. Lad os holde øjne 
og ører åbne og kæmpe for, at vilkårene for foreningslivet ikke bliver ringere end de er nu. 

Til slut vil jeg takke Næstved Hallerne, kommunen og pressen for et godt samarbejde. Også tak til mine kollegaer i 
bestyrelsen for samarbejdet i det forløbne år. 

 


