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Formandens/bestyrelsens beretning 

 

Velkommen til Repræsentantskabsmøde! Jeg hedder Ole Hansen og er formand for NIU. 

Når jeg ser mig omkring i dag, så er det begrænsede fremmøde stadig en kilde til undren 

hos mig – og det skal I som er mødt frem jo ikke bebrejdes! Det, der undrer, er at når vi 

nu i NIU er en forening for foreninger, så er vores primære kontaktpersoner jo formænd 

og kasserere, der selv er valgt på deres forenings generalforsamling og derfor burde se 

værdien i at deltage i demokratiske foreningsfora som dette… Nå, det må understrege at 

vi skal fortsætte vores arbejde for at komme tættere på foreningerne! 

Når vi som bestyrelse kigger tilbage på 2017, så er der sket rigtig meget. Vi har forsøgt 

at bruge vores styrkede medieadgang til at skabe nye initiativer, og det er lykkes i en 

rimelig grad. Vi er også blevet klogere på hvad der virker og ikke virker. Det er bl.a. det 

jeg vil fokusere på i gennemgangen af tiden siden seneste Repræsentantskabsmøde. 

 

Monumenterne 

Der var ikke noget Venskabsbystævne i 2017, da det jo kun afholdes i lige år. Til 

gengæld kører forberedelserne i højt gear frem mod besøget i Gjøvik, NO til sommer. 

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

afviklet i god ro og orden, og med fulde busser. 

Mærk Næstved Sport Awards blev en succes og i NIU er vi rigtig glade for samarbejdet 

med de øvrige arrangører og genvalget af Morten Dam som konferencier. Der foregik 

godt nok et drama, som vel de færreste lagde mærke til, i baggrunden, for hallen blev 

ændret i dagens løb pga. varmeproblemer. Man må med respekt sige at feberredningen 

lykkedes og showet klappede til alles store fornøjelse og til fulde viste sin soliditet! 

 

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 og en sommertur. Begge dele i Næstved. 

For lidt mere end ét år siden gik vi i luften med vores nye hjemmeside, og det har været 

en lidt tung proces at skulle igennem. Jeg elsker jo at kommunikere, men er ikke et 

specielt teknisk begavet menneske. Derfor har jeg også ’slåsset’ lidt med opsætningen 

af de centrale funktioner på hjemmesiden. Og så er certifikatet til Nyhedsbrevet 

tilsyneladende et flygtigt dokument, som er forsvundet mere end én gang. Derfor har 

nogle få modtagere af vores nyhedsbreve også fået dem flere gange. Det vigtige her er 

dog det faktum at vi nu bruger nyhedsbrev-funktionen aktivt og er blevet bedre til det. På 

hjemmesiden kan man se hvor mange, der åbner nyhedsbrevet, og en anden ting vi har 



lært, er at man åbenbart skal være glad hvis det antal kommer over 50 %. Vi har også 

fået nye mailadresser i bestyrelsen, så de nu er generiske og kan gå i arv til nye personer 

på de samme poster. Det er dog ikke vores plan at benytte denne hand-over foreløbig! 

Yderligere har vi været på flere udvekslingsmøder med vores søsterforeninger, specielt i 

Roskilde, Greve, Slagelse, Vordingborg og Guldborgsund. Og vi bliver stadig lidt 

rundtossede når vi konfronteres med hvor forskellige forholdene er i disse kommuner, da 

andre Idrætsråd / Idrætsunioner har både meget større budget, meget mere indflydelse 

og flere steder også ansatte på forskellige vilkår. Det er selvfølgelig historisk betinget, 

men der er bestemt noget at stræbe efter, når vi i NIU netværker på forskellige planer! 

Vi er aktuelt ude ’på foreningskontakten’ med fx Førstehjælpskurser og en hjælpende 

hånd i forbindelse med Persondataforordningen. Dette er helt i tråd med vores ønske om 

at skabe værdi for foreningerne og gøre det lidt lettere at få det nødvendigste på plads. 

 

KV17 

I november gik vi til kommunalvalg. Vi havde i NIU selvfølgelig læst DIF’s 

kommuneundersøgelse, og da vi indkaldte til valgmøde om idræts- og foreningslivet i 

Næstved kommune var det ikke ligefrem for at bede kommunalpolitikerne om at skrue 

ned for deres idrætsfacilitering. Tværtimod! Også i den sammenhæng kan man undre sig 

over fremmødet, men nok sagt… 

Det blev en god aften med føromtalte Morten Dam som ordstyrer og gode debatter 

mellem de 5 politikere og de 30 fremmødte. Vi ville fra NIU’s side meget gerne give 

foreningsfolket en mulighed for at fortælle deres historier og redegøre for hvilke forhold 

de udøver deres idræt / aktiviteter under, og det fik de. 

 

Plakatsøjlen 

Grunden til at jeg tager Plakatsøjlen op som et selvstændigt punkt er at den faktisk kan 

fungere som en slags illustration af, at det bliver sværere at være synlig. 

• Først og fremmest er det svært at være forening, da det frivillige arbejde er under 

pres, og det vi ser og hører er, at det er en udfordring at skaffe medlemmer uden 

at bruge meget mere tid på det end de fleste frivillige har. De små foreninger lukker. 

• Det kan også være svært overhovedet at skaffe de frivillige, hvorfor Tordenskjolds 

soldater igen og igen står med ansvaret og har svært ved at nå det hele. 

• Ikke fordi det frivillige Danmark egentlig er blevet mindre, men fordi der er voldsomt 

mange der slås om de frivillige, og muligvis er de unge mere tiltrukket af frivilligt 

arbejde inden for velgørenhed, når nu vi ser hvor voldsomt det går til i verden. 

Uden sammenligning i øvrigt er Plakatsøjlen også blevet udsat for overgreb, efter vi 

faktisk har brugt en del penge på at istandsætte den, og tendensen er her, at vi har brugt 

flere ressourcer på Plakatsøjlen og på at forsvare den mod at blive skubbet rundt end vi 



egentlig havde forestillet os. Plakatsøjlens værdi for annoncører – og dermed for NIU – 

afhænger selvfølgelig af at den er synlig. Vi kæmper videre for at fastholde synligheden! 

 

Foreningerne 

Vi har jo ændret kontingentet for at være medlem af NIU, for netop at holde på de små 

foreninger. Vi ønsker at beholde dem inden for rækkevidde af vores kommunikation, selv 

om de ikke har penge til at betale for det. Gennem det seneste år har vi også på basis af 

en opdeling af foreningerne mellem bestyrelsesmedlemmerne i NIU taget telefonisk 

kontakt med alle vores medlemsforeninger af flere omgange, ligesom vi lavede en speciel 

rundringning i forbindelse med vores valgmøde. Der er desværre nogle foreninger, som 

er meget svære at komme i kontakt med, men vi fortsætter ’kampagnen’. 

Det er sværere at få nye medlemmer end jeg personligt havde forestillet mig. For det 

første har vi travlt som det er – og kunne godt bruge et par personer mere i bestyrelsen 

– og det er også svært at sætte fingeren præcis på, hvad man får ud af at være medlem 

af NIU. Mange af de ting, vi arbejder med, og de arrangementer, vi er med til at afholde, 

er jo også hhv. til gavn for og åbne for de foreninger, der ikke er medlemmer. 

Uden med ét ord at nævne licensen, så kunne vi måske godt tænke os at arbejde efter 

samme princip som flere af vores sjællandske søsterorganisationer gør, nemlig at alle 

idrætsforeninger automatisk er medlem og kontingentet så omfordeles via kommunen. 

Dermed ville det ikke være en spare-øvelse i foreningen at se på hvad det koster, og det 

er et tiltag, som vi vil se nærmere på og forsøge at fremme. Det kunne være en del af 

idrætspolitikken i Næstved kommune. 

 

Foreningernes Dag 

Efter FD i 2017, som igen var et særdeles vellykket arrangement i godt vejr og med 

mange glade deltagere, især alle børnene der så Næssie og ’Ulla-Bulla’ i en flot optræden 

på scenen, meddelte Kirsten på egne og delvis også på Lars og Jørgens vegne at de 

efter 17 år ikke længere vil være de primære drivkræfter bag FD, hvilket er helt forståeligt. 

Den gode nyhed er, at efter vi i NIU har lovet at tage hånd om ’tovholder-rollen’, har de 

alle 3 vist en fantastisk velvilje til at hjælpe med årets FD. Således er Kirsten selv medlem 

af det vi kalder Administrationsgruppen, ligesom Lars tager sig af økonomien og Jørgen 

styrer de sociale medier. Der er yderligere 3 grupper med medlemmer fra foreninger, der 

deltager i FD: Aktivitetsgruppen, Foreningskontakt- og Pladsindretningsgruppen, og 

endelig Markedsføringsgruppen. Vi er langt fremme i arbejdet! 

 

Fritidsudvalget 

Da jeg gik ind i arbejdet i NIU var mit største ønske også at få en plads i Fritidsudvalget, 

og det ønske er nu gået i opfyldelse. Der skulle ikke engang kampvalg til – og her ved jeg 

ikke helt om jeg skal sige desværre eller heldigvis – men igen melder det mangehovedede 

uhyre, der hedder ’frivilligmæthed’ sig på banen. En af de nødder vi skal knække i de 



kommende år i spændingsfeltet mellem Fritidsudvalget, NIU og Næstved kommune er 

hvordan vi gør det både nemt og attraktivt at være frivillig. De frivillige yder så stort et 

stykke arbejde og tilfører samfundet så meget værdi, at det er nødvendigt at få et bedre 

indblik i hvad der får de frivillige til fortsat at gøre en forskel. 

 

Evaluering af årets planer i bedste PU-samtale-stil 

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. GJORT – FORTSÆTTES! 

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. IKKE 

GJORT, MEN DER ER SKABT EN VIS BASIS FOR DET – FORTSÆTTES! 

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. GJORT I FORBINDELSE MED 

KV17, MEN DER KAN GØRES MERE. FORTSÆTTES! 

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. GJORT TELEFONISK OG I ENKELTE 

TILFÆLDE ’ON LOCATION’. FORTSÆTTES! 

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

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

6. Vi vil bruge hjemmesiden mere aktivt og involverende. GJORT! 

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. IKKE GJORT, MEN PLANERNE ER I 

STØBESKEEN. FORTSÆTTES! 

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. GJORT! 

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

skabe kontakt med nye foreninger. FORSØGT! FORTSÆTTES! 

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

begivenheder med reel værdiskabende information til foreningerne. GJORT – 

FORTSÆTTES! 

 

Konklusion 

NIU lever og har det efter omstændighederne godt! Vi kunne som nævnt bruge nogle 

ekstra ressourcer på flere måder og områder, men vi er også godt klare over at det er op 

til os selv i visse sammenhænge at tale for en forandring af den måde tingene typisk bliver 

gjort på. Vi mener også at fundamentet for dette er blevet stærkere i det seneste år. 

NIU lytter og ønsker at gå i dialog. Vi ser frem til jeres spørgsmål og kommentarer. Tak! 


