Årsberetningen 2006
(Opdateret den 26.03.2007)

Retur til arkiv

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

multiarena
halbyggeri
harmoniseringsrapport
hædersbevisninger
pædofilipjece
fodboldafdelingens pladsproblemer

Harmoniseringsrapport
Det store emne i 2006 var harmoniseringsrapporten – en embedsmandsrapport, som var udarbejdet i anledning af
sammenlægningen af 5 kommuner til Ny Næstved Kommune. Harmoniseringsrapporten blev præsenteret på
Folkeoplysningsudvalgets fritidskonference.
Kommunen udarbejdede et budgetforslag, som via kommunens hjemmeside var til offentlig høring. Vi kommenterede
disse budgetforslag, men det kom der desværre ikke meget ud af, forstået på den måde, at budgettet var et 96%budget, svarende til en reduktion på godt 1½ mill. kr., og vi havde foreslået, at reduktionsblokken blev tilbagekøbt af
hensyn til de folkeoplysende foreninger. Det blev den ikke.
Herudover havde vi kommenteret:












opførelse af multiarena
etablering af kunstgræsbane i Næstved Idrætspark med mulighed for tilskud fra DBU
opførelse af skøjtehal
renovering og omlægning af CF-banen i Næstved Idrætspark
etablering af folkeoplysningens hus, som vi mener bør være en kommunal opgave
rammebesparelse på tilskud til selvejende haller, som vi ikke kan anbefale – tværtimod ønskede vi yderligere
midler afsat, så der kunne tages højde for udbygning af Næstved Hallerne med en hal 3
reduktion af aktivitetstilskuddet for unge mellem 18 og 25 år, som vi ikke går ind for, idet det måske kan
hjælpe foreningerne til at fastholde de unge i foreningslivet
lokaletilskud set i sammenhæng med gebyrordning, hvor vi mener, at hvis gebyrordningen fjernes, vil det
kræve 100% lokaletilskud, hvis foreningerne skal behandles ens, uanset om man benytter en kommunal
lokalitet eller en privat lokalitet
aktivitetstilskud til ældre over f.eks. 60 år, hvor et tilskud kunne være med til at nedsætte kontingentet for
de ældre.
renovering og omlægning af CF-banen, som vi selvfølgelig har anbefalet

Det bliver spændende at se, hvilke tilskudsregler byrådet vedtager, når Folkeoplysningsudvalget har udarbejdet nogle
forslag.
Multiarena
Multiarenaen var/er et andet stort emne, som har præget debatten i det forløbne år. Først på året blev vi kontaktet af
HG’s formand, som havde hørt, at der var kræfter i gang med at placere en multiarena på Maglemølle-området. Vi
syntes ikke – og synes stadig ikke – at det er en god ide at placere en arena på Maglemølle, og vi (HG og NIF)
entrerede derfor med arkitektfirma, som fik til opgave – på baggrund af vores ønsker – at udarbejde et
dispositionsforslag for Stenlængegårdens arealer, hvor der ud over multiarena skulle være plads til badeland,
skøjtehal, stadion, fodboldbaner, kunstgræsbane, atletikstadion m.m.
Samtlige foreninger i Ny Næstved Kommune blev via Næstved Idræts Union indbudt til informationsmøde om
dispositionsforslaget, og de tilstedeværende foreninger bakkede op om forslaget.
I NIF er vi stadig af den opfattelse, at hvis vi skal have en multiarena, skal den ligge på Stenlængegårdarealet, og en
opførelse må ikke gå økonomisk ud over det eksisterende foreningsliv.

Hal 3
Ingen skal dog være i tvivl om, at udvidelse af Næstved Hallerne med en hal 3 stadig har høj prioritet hos NIF, og vi
venter i spænding på et udspil eller en tilbagemelding fra kommunen på det forslag, som Næstved Hallernes
bestyrelse har fremsendt til kommunen.
Pædofili-pjece
Vi fik i det forløbne år færdiggjort vores pædofili-pjece, som er tilgængelig på vores hjemmeside.
Hædersbevisninger
Vi har også i det forløbne år haft den glæde at kunne uddele nogle hædersbevisninger. Badmintonspillerne Mette
Poulsen og Christian Hansen har fået guldnålen for at have vundet danske mesterskaber inden for hver sin årgang.
Mette Poulsen har også fået tildelt aktivpokalen, og Jon Grønkjær fra basketafdelingen har fået lederpokalen.
Og så har også andre fået øjnene op for vores ledere, hvilket resulterede i, at fodboldafdelingens formand Torben
Andersen af Næstved Idræts Union er blevet kåret som årets leder.
Det er altid en glæde at kunne glæde andre med disse hædersbevisninger, men det undrer mig stadig, at vi ikke
modtager flere indstillinger.
Team Næstved har også betænkt os i 2006, idet badminton, basket og gymnastik har modtaget støtte til elitearbejdet.
Fodboldafdelingens pladsproblemer
Desværre har vi igen kunnet konstatere, at fodboldafdelingen stadig ikke har fået løst sine pladsproblemer, som er
opstået p.g.a. Gymnasiets udvidelse, men det forlyder, at kommunen har afsat midler på dette års budget.
Valg til Folkeoplysningsudvalget
Der har været valg til Folkeoplysningsudvalget i den nye kommune. Et tilløbsstykke, hvor det lykkedes at få valgt
formanden som medlem.
Tak
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.

