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Formandens/bestyrelsens beretning 

 

Jeg skal nok indlede denne beretning med at præsentere mig selv. Jeg hedder Ole 

Hansen, er formand for Næstved Bicycle Club, og blev valgt ind i bestyrelsen for 1 år 

siden. Grunden til at jeg aflægger beretningen er at vi har valgt at omfordele ansvaret i 

bestyrelsen for ca. 1 måned siden, så jeg nu er konstitueret formand. Bestyrelsen er 

fortsat den samme, og står samlet bag denne ændring. 

Når vi som bestyrelse kigger tilbage på 2016, så er der sket rigtig meget. Dog er langt det 

meste – som ikke lige vedrører NIU’s ”monumenter” – sket på det man kalder for ’de indre 

linjer’. Derfor er denne beretning opbygget på den måde, at jeg først beretter om 

monumenterne, dernæst om arbejdet på de indre linjer, og til sidst hvordan dette arbejde 

skal bruges i relation til Næstved Kommune og alle de relevante foreninger i det 

kommende år. 

 

Monumenterne 

Venskabsbystævnet blev i 2016 afholdt i Rauma i Finland, og var en god oplevelse med 

gode sportslige udfordringer. Næste gang er i 2018 i Gjøvik i Norge. 

Aktive feriedage, hvor NIU jo står for udflugterne til Sommerland Sjælland, blev også 

afviklet i god ro og orden. 

Mærk Næstved Sport Awards blev en stor succes og i NIU er vi specielt glade for 

opbakningen fra de øvrige arrangører og den meget positive modtagelse af den nye 

konferencier, som vi havde håndplukket. Herlufsholmhallen dannede en perfekt ramme 

om et arrangement, hvor alle var glade og fik klappet igennem. 

 

Årets arbejde i bestyrelsen 

Vi holder fortsat bestyrelsesmøder ca. 1 gang om måneden. Da flere af os kommer direkte 

fra job eller træning, spiser vi fortsat også et beskedent måltid i forbindelse med disse 

møder, ligesom vi har holdt julefrokost med invitation af personer, der i årets løb har gjort 

et stykke arbejde for NIU, typisk i forbindelse med vores monumenter. I år var vi ca. 15 

personer. 

Det, som jeg ovenfor refererer til som arbejde på de indre linjer, har omfattet følgende: 

 Et enkelt møde med Fritidsudvalget, hvor vi fremlagde vores visioner for det 

fremtidige arbejde i NIU 



 Et enkelt møde med Idrætsforeningsrepræsentanterne fra Fritidsudvalget, hvor vi 

gik i nærmere dialog omkring det praktisk indhold i vores visioner, og bad om input 

til prioriteringer og handlingsplaner 

 Et enkelt møde med Center for Kultur og Borgerservice v/Ole Hansen og Kim 

Davartz, som også omhandlede konkretisering af visioner og i hvilken grad det 

tilskud, kaldet *Idrætsfaglig Virke’, som NIU får fra kommunen skal bero på de 

konkrete mål og resultater – det kommer jeg tilbage til 

 Flere møder med de øvrige Idrætsunioner (el. Idrætsråd), som findes i vores 

lokalområde, herunder specielt Vordingborg og Slagelse, ligesom vi har været en 

tur i Roskilde og møde det lokale Idrætsråd. Samfattende kan man sige at der er 

lige så mange måder at samarbejde med foreningerne og kommunen på, som der 

er Idrætsråd. Nogle Idrætsråd har et sekretariat og er inde over halfordeling, 

tilskudsfordeling og sidder med i kommunale organer. I nogle kommuner er alle 

foreninger fødte medlemmer af Idrætsrådet. 

 En tur til Fredericia, hvor den årlige konference for Idrætsråd fandt sted, og hvor 

vi fik både spændende input og yderligere muligheder for at bygge netværk 

 Yderligere har vi deltaget i møder omkring Sportscollege og foreningernes betaling 

for brug af skoler til overnatning i forbindelse med stævner o.lign. 

Ud over disse mødeaktiviteter har følgende ofte været på dagsordenen: 

 Plakatsøjlen foran stationen har ikke været i god stand de senere år, men vi har 

taget skridt til en fuld renovering. Desværre gik det første initiativ, der involverede 

Teknisk Skole, i vasken pga. manglende kontinuitet i produktionen. I disse dage er 

vi ved at lægge sidste hånd på en ny plakatsøjle, og vi er også langt mht. at få fyldt 

ruderne op – vi ønsker at prioritere foreningernes mulighed for at reklamere. 

 Hjemmesiden har også været et ømt punkt, som vi har adresseret i 2016, og vi har 

nu en ny hjemmeside, som teknisk er helt på toppen, men som vi kæmper lidt for 

at ’knække koden’ til – ikke sådan i login-mæssig forstand, men i forhold til at finde 

de rette formater, forfatte det relevante indhold, og sætte siderne lækkert op. Det 

arbejder vi videre med. 

 Åben Skole og Foreningernes Dag er områder, hvor vi meget gerne vil sætte et 

større aftryk fra NIU’s side end vi hidtil har gjort, og det er bl.a. grunden til 

formandsskiftet, da Stig Andersen fremover vil tage fat i netop disse områder. 

 

Fremtidens NIU 

Hvordan peger dette grundige fodarbejde så ind i fremtiden? Det er det, vi bl.a. gerne vil 

have jeres hjælp til at forstå. Her er vores spørgsmål og foreløbige svar: 

 Skal vi hedde NIU eller NIR (Næstved Idræts Råd)? 

 Flere af vores søsterorganisationer hedder ’Råd’ til efternavn, og der er 

røster i vores nære omverden som advokerer for det samme. Det kan virke 



som en formalitet, men er afgørende både for vores selvopfattelse og 

andres opfattelse af NIU’s virke og forhold til fx. foreningerne. Helt åbenlyst 

vil en ændring koste lidt på design-kontoen, når vi skal ændre logo. 

 Skal vi holde fast i NIU’s monumenter? 

 Et for os meget centralt spørgsmål, når vi taler om ressourcer, som jo er en 

knaphedsfaktor. Vi vil enormt gerne rette fokus mod foreningerne, og den 

udfordring, der ligger i at komme i endnu bedre kontakt med dem, og skabe 

en merværdi for dem. Det er ifølge Center for Kultur og Borgerservice 

relativt nemt for kommunen at frigøre NIU fra nogle af de administrative 

opgaver, der ligger i monumenterne, og det vil helt sikkert frigøre de 

ønskede ressourcer, men man skal jo ikke smide det beskidte vand væk før 

man har noget rent..  

 

 Hvad er så planerne? 

1. Vi vil have nogle flere foreninger som medlemmer, så vi kan tale 

foreningernes sag med større gennemslagskraft, og i den forbindelse 

lægger vi op til en ny kontingentstruktur, ligesom vi vil være mere udfarende 

i forbindelse med udmeldelser o.lign. Generelt kan man sige at en del af 

foreningslivet ’lider’ og at visse foreninger simpelthen ikke har pengene.. 

2. Vi vil gerne ’møve’ os ind og være en del af en arbejdsgruppe, der skaber 

en idrætspolitik for Næstved Kommune – eller faktisk tage initiativ til det 

3. Vi vil gerne påvirke NK til og også gerne hjælpe med at gribe nogle af de 

initiativer, der tages af fx DIF for at støtte den lokale idræt 

4. Vi vil gerne i højere grad i dialog med foreningerne ved at booke 

fællesmøder, så vi véd hvad der rører sig og hvad udfordringerne er – og 

gerne afholde direkte møder med 5-7 foreninger hvert år 

5. Vi vil allokere et bestyrelsesmedlem til hver forening, så de har en fast 

kontaktperson – og rådgive foreninger, der har ’ondt i’ administrationen 

6. Vi vil bruge hjemmesiden mere aktivt og involverende 

7. Vi vil bruge Åben Skole og Foreningernes Dag til at komme i dialog med 

foreningerne og rådgive dem omkring deres muligheder – eventuelt kan NIU 

yde direkte tilskud til foreningernes medvirken 

8. Vi vil specielt i 2017 bruge kommunalvalget til at sætte fokus på idrætten og 

dens muligheder i NK gennem at afholde valgmøder med foreningsfokus 

9. Vi vil bruge fx. debatten om foreningernes betaling for overnatning på skoler 

til at skabe kontakt med nye foreninger 

10. Vi vil – såfremt der er stof nok – supplere vores nyhedsbreve om de faste 

begivenheder med reel værdiskabende information til foreningerne 


