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Hovedbestyrelsen har i det forløbne år afholdt 5 møder, hvor vi bl.a. har drøftet 

- halbyggeri 
- pædofili 
- hædersbevisninger 
- Team-Næstved 
- økonomi 
- fodboldafdelingens pladsproblemer 

Halbyggeri 
I sidste års beretning var halbyggeri et af de store punkter  - dels det kommunale projekt skøjtehallen og dels vores 
eget projekt om udvidelse af Næstved Hallerne med en (trænings)hal 3. 

I skrivende stund ser det ud til, at isen er tøet i skøjtehallen, og at man i stedet skal have fast grund under fødderne i 
en ny multihal, som Arbejdsudvalget under Næstved Byforum arbejder ihærdigt med. 

Vores eget projekt om udvidelse af Næstved Hallerne er fremsendt til kommunen, og vi må formode, at der vil blive 
taget stilling til det på et tidspunkt. 

Pædofili 
Vi har igen i 2005 drøftet pædofiliproblematikken, og vi er i gang med at udarbejde en pjece om problematikken. Det 
er tanken, at pjecen kan benyttes af alle vores afdelinger. Og så vil vi selvfølgelig også lægge pjecen på vores 
hjemmeside. 

Behandling af skader 
Et andet tiltag for vores afdelinger er den aftale, vi har indgået med Sportsklinikken i Lyngby, hvor afdelingernes skadede 
spillere kvit og frit kan komme til undersøgelse på klinikken, idet udgiften hertil hertil betales dels af hovedafdelingen og dels 
af spillerens afdeling. 

Og det er også det eneste, jeg vil sige om økonomi, idet Anni vil gennemgå vores regnskab senere. 

Hædersbevisninger 
Vi har også i 2005 haft den glæde at kunne uddele nogle hædersbevisninger. Bent Funder Andersen – bedre kendt 
som Bent Bryder – blev udnævnt til æresmedlem. Der har også været emner til aktivpokalen og lederpokalen, men da 
disse ikke er uddelt endnu, vil navnene ikke blive offentliggjort endnu. 

Det er altid en stor glæde at kunne glæde andre med disse hædersbevisninger, men det undrer mig, at vi ikke 
modtager flere indstillinger. 

Team-Næstved 
TEAM Næstved har vi også haft glæde af i 2005, idet nogle af foreningens talenter i de enkelte afdelinger har fået 
støtte. Det er dejligt at konstatere, at TEAM Næstved ikke kun støtter etablerede stjerner, men også de talenter, som 
har mulighed for at blive stjerner. 

Fodboldafdelingens pladsproblemer 

Desværre har vi også måttet konstatere, at fodboldafdelingen stadig ikke har fået løst sine pladsproblemer, som er 
opstået p.g.a. Gymnasiets udvidelse. Vi håber, at der snart må ske noget i den sag, idet det er af stor betydning for 
fodboldafdelingen. 

Ny Næstved kommune 
Og så nærmer vi os jo med raske skridt starten på vores nye kommune. Det bliver en spændende tid – også for 
idrætten. 

Folkeoplysningsudvalget skulle egentlig have afholdt sin fritidskonference sidst i januar måned, men valgte at udsætte 
den, indtil der var lidt mere klarhed over fremtiden inden for idrættens område. Det forventes, at FOU ved lidt mere i 
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marts måned. I hvert fald er der planlagt en fritidskonference til den 1. april, hvor kommunesammenlægningen vil 
være et væsentligt emne. Sæt derfor kryds i kalenderen og deltag i konferencen. 

Til slut vil jeg takke Næstved Hallernes personale, som altid er flinke og venlige over for hallernes brugere, kommunen 
og pressen for et godt samarbejde. Også tak til mine kollegaer i bestyrelsen for samarbejdet i det forløbne år. 

 


