NIU’s bestyrelses beretning for 2018, som afholdt på
Repræsentantskabsmødet d. 19/3 2019
Jeg skal hermed aflægge Næstved Idræts Unions beretning for 2018. Jeg er formand,
og hedder Ole Hansen, men dette er som sagt hele bestyrelsens beretning.

Jeg vil tillade mig at starte med at citere mig selv fra Mærk Næstved Sport Awards,
som vi jo afholdt her for 12 dage siden, så for jer, der var tilstede, bliver der tale om
et hyggeligt genhør med en del af min velkomsttale:
”DIF og DGI har for nylig skabt et fælles initiativ, der hedder ’Bevæg dig for Livet’.
Det er på alle måder et omhyggeligt valgt slogan. Jeg hørte det først som ’bevæg dig
hele livet’, men det kan også opfattes som ’at bevæge sig er livet’ eller ’hold dig i live
ved at holde dig i bevægelse’.
Uanset hvad, så er det vigtigt! Vi lever i et samfund hvor for eksempel mange døre
og trapper er blevet elektriske, og hvor vi bruger bilen hvor end vi skal hen. Det har
vi ikke nødvendigvis godt af, og svaret er ’Bevæg dig for Livet’! På med
træningstøjet!
Rigtig mange foreninger, og fx også aftenskoler, og mange frivillige er allerede
involveret i tilbud om at kunne bevæge sig hele livet, og jeg synes at det er helt
enormt livsbekræftende at se en gruppe glade seniorer rende rundt efter en bold,
eller dyrke en eller anden form for gymnastik eller yoga. Og det er stærkt
nødvendigt!
Denne nye bevægelseskultur skaber også et større behov for faciliteter, og vi skal
tænke i at udnytte idrætsfaciliteterne 100 %. Der er ikke plads til timer uden
aktivitet på vores baner og i vores haller, hvis vi alle skal bevæge os for livet. Det er
svært med forskellige kasser, når man taler investeringer i nye faciliteter, men jeg
føler mig stærkt overbevist om at jo flere vi er der bevæger os for livet, jo færre
penge skal vi bruge på vores sundhedsvæsen, fordi det vil give folkesundheden et
boost.”

Grunden til at vi starter Repræsentantskabsmødet her, er at disse problemstillinger
virkelig er noget, som vi fra NIU’s side gerne vil hjælpe med at løse. Folkesundheden
er en udfordring, som ikke bliver mindre med tiden. Nogle af de elementer, som
påvirker folkesundheden negativt, kan faktisk relativt nemt vendes til noget positivt,
hvis vi tænker på de værdier og den styrke, der ligger i foreningerne, i frivilligheden
og i de mange timer, vi kan skaffe i vores nuværende faciliteter, hvis vi er kreative
omkring planlægning og giver plads til hinanden. Og sådanne initiativer tænker jeg
at vi alle i dette her lokale kommer til at arbejde meget mere med i fremtiden! Vi
SKAL bevæge os for livet!

En anden grund til at Mærk Næstved Sport Awards skal nævnes her, er at det jo er
ét af de store faste arrangementer i NIU’s årshjul. Der er brugt rigtig mange
bestyrelsesresurser på MNSA, og det er lidt svært at fokusere på 2018-udgaven, når
vi som sagt lige har gentaget succesen for 12 dage siden, og i øvrigt var de begge
store succeser. Og derfor en stor tak fra mig til både de NIU bestyrelsesmedlemmer,
der har taget slæbet og lagt timerne, og til vores samarbejdspartnere og sponsorer,
uden hvem det ville være umuligt at stable et sådant arrangement på benene.

2018 var også Venskabsbystævne-år. En busfuld af Næstveds unge idrætsfolk tog
sammen med flere ledere på en velarrangeret tur til Gjøvik i Norge, og havde en
dejlig tur med både idræt og sammenhold, og mange fik også nye venner.
Venskabsbystævnet arrangeres kun hvert andet år, men det trækker selvfølgelig
også på planlægningsresurser fra NIU. Tak til jer, der planlagde og også eksekverede
denne tur!
Ligeledes i sommerperioden blev der kørt de traditionelle ture til Sommerland
Sjælland som en del af Aktive Feriedage. Igen i år var der fyldt op i busserne, og alle
deltagende børn havde en fantastisk dag, og jeg håber at jer der deltog som ledere
havde det samme! 😊

Som noget nyt i 2018 har NIU steppet op i forhold til Foreningernes Dag. Vi har også
tidligere været en del af arrangementer, og bl.a. har Stig jo været konferencier
gennem mange år, men i 2018 hoppede vi direkte ind i maskinrummet og var med til
at ændre organiseringen omkring FD, da de bærende kræfter fra spejderne efter 17

år synes at arrangementet måtte gå i arv. Sammen med nøglepersoner fra nogle af
de deltagende foreninger er vi de stolte arvinger her i NIU. På årsmødet i 2018
startede vi en proces med større inddragelse af de deltagende foreninger, bygget op
omkring 4 grupper, der varetager forskellige dele af planlægningen. Jeg er selv den
stolte tovholder, men vi kan nok godt sige at hele NIU’s bestyrelse er involveret i
projektet, og vi har heldigvis fået den tidligere tovholder, Kirsten, overtalt til at være
arbejdende konsulent ikke bare i 2018, men også her i ’19. Det har været og er
stadig nødvendigt, for det er ikke helt ligetil at skabe en Foreningernes Dag med alle
de parametre, der skal på plads, og det har kostet mange timer i løbet af sidste år.

En anden parameter som også har ændret sig i 2018, er at jeg som formand for NIU
har fået en plads i Fritidsudvalget her i Næstved. Jeg er selvfølgelig valgt ind på en
indstilling fra min egen forening, da det jo er bl.a. 3 idrætsforeningsrepræsentanter,
der danner FU. Jeg synes personligt at det vil give god mening at NIU’s formand altid
har en plads i FU, da der er en kæmpe synergi i det forhold, men der er noget
regelværk i forvaltningen, der skal ændres, hvis det skal være tilfældet, og måske vil
en kandidat, der også kan skrive bestyrelsesmedlem for NIU altid have et godt
argument i sin valgkamp 😊
Synergien består jo for en stor del i at bære initiativer og holdninger og viden frem
og tilbage mellem NIU og FU, og det er helt uvurderligt for mig som relativt ny at
have så stærk en bestyrelse i NIU bag mig, så jeg kan få hele historikken og alle
perspektiverne serveret i rigtig mange sager. Både i NIU og FU arbejder vi med
direkte kontakt til foreningerne, men hvor FU dækker alle foreninger, skulle vi i NIU
gerne have idrætsforeningshatten på og repræsentere vores medlemsforeninger
frem for alt.
Af mange forskellige årsager er det jo en god ide som borger at holde sig opdateret
på alt det, der foregår i kommunen, herunder selvfølgelig dagsordener og referater
fra både byrådet og de forskellige udvalg, herunder ikke mindst Kultur- og
Demokratiudvalget, men det er sin sag at få tid til det hele i en frivillig indsats.
Derfor er det som sagt uvurderligt for mig at tale alle sager, beslutninger og nyheder
igennem i NIU.

I 2018 afholdt NIU også 2 x 3 førstehjælpskurser i den store kategori. Som viden
betragtet er det jo noget vi alle skal lære igen og igen, og det er specielt vigtigt i
idrætssammenhæng, at vi som ledere, trænere og holdkammerater ikke er bange
for at springe til, hvis vi ser én, der er kommet galt afsted, eller blot har et
ildebefindende. Der kan reddes liv!
Rent formelt udbød vi kurset i samarbejde med Midt- og Sydsjællands Brand &
Redning, og til en symbolsk pris, hvilket vil sige at vi brugte en del af vores
opsparede midler for at sikre lige adgang til kurserne for alle foreninger. Vi er i øvrigt
stadig i gang med at finde måder at støtte vores medlemsforeninger på, for pengene
skal ikke stå i NIU, men i arbejde.
Ud over vores egne projekter, er vi også flittige deltagere i bl.a. de øvrige
idrætsunioners fester for danske mestre, ligesom vi altid deltager i de i DIF-regi
afholdte Idrætsunions-regionsmøder og landskonferencer, som afholdes hvert 2. år.
Sidstnævnte var ikke i 2018, men vi var med i januar her i ’19 i Nyborg, hvor vi som
sædvanlig tog både mange spændende erfaringer og et endnu stærkere netværk
med os hjem.
Sidst men ikke mindst har vi også arbejdet med Plakatsøjlen, som står foran
Næstved Station. Man skulle måske tro at den ’passer sig selv’, men det er langtfra
tilfældet. Den skal vedligeholdes, og ikke mindst skal vi forsvare pladsen, som den
står på, hvilket har givet flere diskussioner og aktioner. Lige nu er den presset af
nedtællingsuret til DM i Skills, og det er sikkert ikke sidste gang vi bliver ønsket et
andet sted hen. Summa summarum om Plakatsøjlen er at vi hellere udlejer en rude
til en forening end til de kommercielle aktører i byen, så sig til hvis I vil have en
hverve- eller info-plakat op i vores Plakatsøjle.
Med de store projekter og vores udadgående deltagelse i de fora, hvor man vil
forvente at se ’dem fra NIU’, er det klart at der ikke har været så meget tid til den
foreningskontakt, som vi stadig har på to-do-listen at gøre mere ved. Vi har jo delt
foreningerne op imellem os, og vi har lavet en aftale i bestyrelsen om at vi hver især
skal opsøge mindst én forening per kvartal. For at det skal blive så ensartet som
muligt, har vi udviklet en standard for hvordan vi spørger ind og hvordan vi rådgiver.
Det betyder ikke at der ikke kan komme andre punkter på dagsordenen mellem
vores medlemsforeninger og os, men det er giver bare et mere professionelt indtryk
at arbejde ud fra en plan.
------------------- planen omdeles --------------------

For nogle foreninger vil flere af de skitserede indsatser nok være at skyde enten
over eller under, eller i hvert fald forbi målet, men så tager vi erfaringerne med hjem
og oversigten skal selvfølgelig betragtes som et levende dokument, som vi opdaterer
på given foranledning. I kan tage de omdelte eksemplarer med hjem til jeres
foreninger og tælle points 😊

For at kigge lidt fremad så glæder vi os til at den foreningskonsulent, som vi også
gennem FU har været meget stærke fortalere for, kommer i gang med det vigtige
arbejde med at støtte foreningslivet i Næstved. Vi vil fra NIU’s side gøre vores for at
klæde konsulenten på, og for at pege ham eller hende i den rigtige retning når det
kommer til idrætslivet i kommunen. Omdelte dialogplan er også noget som vi gerne
vil dele med den nye resurse, og så tager vi den derfra og ser hvordan kontakten kan
bygges op.
Hvad angår vores hjemmeside, så vil nogle af jer have lagt mærke til at vi ikke
udsender Nyhedsbreve, som vi gjorde det i 2017. Det skyldes flere ting, men mest
det skuffende læsertal. Sekundært også at vi så ikke er så gode venner med
Newsletter-modulet (hvilket også slog igennem ved indkaldelsen), men også at der
faktisk er så mange medier på markedet at vi ikke kan se en ide i at konkurrere om
opmærksomheden. Vi vil ikke blot gentage hvad CKB allerede har skrevet i Kultur og
Kondisko, eller nogle af de andre medier inden for foreningsarbejde og frivillighed.

Sidste punkt i vores beretning er den nærmest traditionelle gennemgang af NIU’s
10-punkts arbejdsplan, så den kommer her:
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. GJORT – FORTSÆTTES!
2. Vi vil gerne ’møve’ os ind og være en del af en arbejdsgruppe, der skaber en
idrætspolitik for Næstved Kommune. GJORT – MED FORMANDENS PLADS I
FRITIDSUDVALGET!

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 –
FORTSÆTTES I SAMARBEJDE MED FORENINGSKONSULENTEN!
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 IHT DEN NYE PLAN
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. SVÆRT!
NEDPRIORITERET FOR TIDEN
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. GJORT, OG ISÆR I FORHOLD
TIL FD EN STÆRK SYNLIGGØRELSE. FORTSÆTTES!
De sidste 3 mål er uddaterede, og erstattes af 3 nye mål:
8. Vi vil drive og udvikle Foreningernes Dag med bred involvering af de
deltagende foreninger, og forsøge at inddrage idrætten endnu mere
9. Vi vil samarbejde med den nyansatte foreningskonsulent og sørge for en
effektiv foreningskommunikation og større synlighed for NIU
10.Vi vil samarbejde med DIF og DGI og bruge bl.a. Bevæg dig for Livet til at sikre
en udvikling i foreningsarbejdet og et positivt bidrag til folkesundheden

Konklusionen på 2018 er at NIU lever og efter omstændighederne har det 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!

