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Mulig stigning i leje af Næstved Hallerne
Ved årets start orienterede Næstved Hallernes direktør om en mulig stigning i priserne for leje af Næstved Hallerne,
fordi Næstved Kommune ikke havde godkendt det af Næstved Hallernes bestyrelse fremsendte budget. Ikke
umiddelbart den bedste start på året. Vi håber selvfølgelig ikke, at denne lejestigning bliver effektueret.
Multiarena
Multiarenaen, som nu vel mere eller mindre officielt er døbt Næstved Arena, har fået endnu et skud i den rigtige
retning. Næstved Kommune har haft udskrevet en arkitektkonkurrence, og vinderen af denne konkurrence blev
præsenteret i december måned 2007. Der er udarbejdet en masterplan for Stenlængeområdet, og i denne plan er
arenaen placeret. Spændende bliver det at følge etableringen af en helt ny bydel.
Men selvom arenaen nu ser ud til at blive en realitet – godt nok noget ud i fremtiden – skal vi ikke glemme vores
ønske om at få opført en hal 3 ved Næstved Hallerne. Vi bør her i nær fremtid have pudset argumenterne af. I
slutningen af 2007 fik vi endnu et argument med projektet ”sportsakademi i Næstved”, hvis vision er ”at udvikle
rammer, der gør det muligt at udvikle lokale/regionale eliteidrætsudøvere til absolut topniveau i Danmark, og samtidig
sikre mulighed for en kompetencegivende uddannelse”. Et projekt, som vi i øvrigt støtter. Det vil være oplagt, at en
hal 3 indeholder muligheder for at kunne udvikle lokale/regionale eliteidrætsudøvere.
Basal Sportsernæring
I efteråret afviklede vi i samarbejde Team Danmark et arrangement om Basal Sportsernæring for eliteidrætsudøvere
mellem 13 og 20 år. Arrangementet var åbent for alle vores afdelinger, og omkring 200 deltagere fik et indblik i,
hvordan sammensætningen af kosten har indvirkning på sportspræstationen. Det var dejligt at opleve en sådan
opbakning fra de unge til arrangementet, som blev afholdt i Næstved Hallernes cafeteria.
Lederpris 2007
Lederprisen er også blevet uddelt i 2007, og den gik til Lars Jørgensen fra svømmeafdelingen.
Ingen indstilling til aktivprisen
Desværre har vi ikke modtaget nogle indstillinger til aktivprisen, så den blev ikke uddelt i 2007. Jeg må gentage mig
selv fra tidligere år: jeg undrer mig over, at vi ikke modtager flere indstillinger om hædersbevisninger. Det kan
simpelthen ikke være rigtigt, at der i vores afdelinger ikke er personer, som har fortjent et klap på skulderen i form af
en aktiv- eller lederpris.
Ny CF-bane
I de seneste års beretninger har jeg omtalt den manglende omlægning af CF-banen, så vores fodboldspillere igen kan
få noget af den plads, som blev fjernet i forbindelse med Gymnasiets udvidelse. Men nu ser det ud til at lysne – der er
i hvert fald fuld gang i arbejdet.
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.
Særlig tak til Ole Fausø
En særlig tak skal dog gå til Næstved Hallernes afgåede direktør Ole Fausø, som – sammen med hallernes øvrige
personale – har udført et flot arbejde med at holde vores hal i tip top stand.
Allan Dinesen

