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Til NIU’s medlemsforeninger, sommeren 2017 

Jeres forening vil snarest blive kontaktet af jeres kontaktperson fra NIU’s bestyrelse med henblik på at 

skabe en bedre dialog mellem NIU og foreningerne. 

Jeres kontaktperson vil introducere sig selv og NIU’s øvrige bestyrelse, og derefter: 

1. Nye priser for medlemskab af NIU 

a. 0-40 medlemmer kr. 0, 41-199: kr. 400, 200-399: kr. 800, +400: kr. 1.200 om året 
2. NIU’s Repræsentantskabsmøde 

a. Kender I til foreningernes mulighed for at påvirke NIU’s fokus og udvikling? 

b. Hvad skal der til for at I møder op til det næste Repræsentantskabsmøde? 

3. NIU’s nye hjemmeside 

a. Har I fået vores Nyhedsbrev(e)? 

b. Fik det jer til at besøge vores nye hjemmeside? 

c. Hvad synes I om den (ris / ros / forslag)? 

4. NIU’s nye Plakatsøjle 

a. Kender I Plakatsøjlen på Næstved stationsplads? 

b. Véd I at NIU giver forret til foreninger, der ønsker et opslag? 

5. Foreningernes Dag lørdag d. 2/9 kl. 11:00-15:30 

a. Kender I til Foreningernes Dag? 

b. Er I tilmeldt eller kunne I tænke jer at blive det? 

c. Hvad er jeres barrierer i forhold til at udnytte denne mulighed for at få borgerne i tale og få 

nye medlemmer? 

d. Har I evt. en folder eller et visitkort med kontaktinfo / hjemmesideadresse, som NIU kan 

uddele på jeres vegne på Foreningernes Dag? 

6. Kommunalvalg og NIU møde med politikere med kultur- og idrætsfokus d. 1/11 2017 

a. Kunne din forening være interesseret i et sådant arrangement? 

b. Hvilke spørgsmål vil I gerne have svar på fra partierne? 

c. Har jeres forening andre forslag til aktiviteter med idrætsfokus ifm. Kommunalvalget? 

7. Kontakt til Næstved Kommune og Fritidsforvaltningen 

a. Har jeres forening for nylig været i kontakt med NK eller Fritidsforvaltningen? 

b. Kan NIU gøre noget for jer mht. at finde svar og muligheder i de kommunale systemer? 

c. Kender I Foreningsportalen?  

d. Får I den økonomiske støtte, som jeres forening har behov for? 

8. NIU’s ”monumenter” 

a. Kender I ”Mærk Næstved Sport Awards”? 

b. Kender I ”Venskabsbystævnet”? 

c. Kender I ”Aktive Feriedage” og denne mulighed for at få nye medlemmer? 

9. Skal NIU ændre navn til Næstved Idræts Råd? 

a. Har jeres forening en holdning til signalværdien i NIU’s navn? 

b. Har jeres forening nogle ønsker til hvad NIU skal fokusere på i fremtiden? 
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