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Kære Repræsentantskab og Bestyrelse. Velkommen til Repræsentantskabsmøde! 

Det er jo et ekstraordinært tidspunkt at holde ordinært Repræsentantskabsmøde på, og jeg 

skal sige jer mange tak for at I er mødt frem! Vi har ikke i vores vedtægter åbnet mulighed 

for at holde mødet virtuelt, men det er nok en mulighed som mange, især større, foreninger 

og organisationer er ved at skrive ind i vedtægterne i år. Det har vi indtil videre ikke fundet 

grund til, så længe vi kan mødes – med eller uden mundbind – op til 100 personer. 

En anden krølle på det sene møde er at det er en lille udfordring at sætte sig selv tilbage til 

1. kvartal, hvor generalforsamlinger og repræsentantskabsmøder typisk ligger, hvor det er 

mest oplagt at skue tilbage på året før. Lige nu er det svært at skille 2019 og 2020 ad, men 

jeg skal gøre et godt forsøg – og hvis jeg indimellem glider ind i 2020, så må I prøve at se 

gennem fingre med det       

 

Årets gang 

I 2019 afholdt vi 9 bestyrelsesmøder, og var på besøg hos flere foreninger, herunder 

Næstved Motor Klub, Næstved Bokseklub og Næstved Skytte Forening, hvoraf de 2 

sidstnævnte havde udfordringer med hhv. manglende bestyrelsesmedlemmer og lutter nye 

ditto, som vi så forsøgte at vejlede dem i forhold til. Vi har også afholdt et par møder med 

Ponytravklubben, som søgte hjælp om organisering og ’tipsmidler’. 

Vi havde 2 repræsentanter på DIF’s Idrætsråds-konference i Nyborg i januar 2019 med 

mange interessante oplæg for os som Idrætsråd, Idrætsunion eller Idrætssamvirke, som 

nogle få også kalder sig. Vi deltog også med 2 repræsentanter i det årlige ’inspirationsmøde’ 

ml. de sjællandske idrætsråd, som blev afholdt på TV2 Øst i Vordingborg i november. 

Vi har også genindmeldt os i og holdt flere typer møder med DGI Storstrømmen og bl.a. 

deltaget i Årsmødet dér. 

Vi deltog efter tid, lyst og lejlighed i 3 af vores søster-idrætsråds idrætsprisfester, primært 

for at få gode ideer til vores eget Sport Awards, men også for at pleje netværket. 

Vi holdt Repræsentantskabsmøde med 20 deltagere alt inkl. fra 13 foreninger, og holdt 2 

møder med forvaltningen, CKB, og aftalte mål og midler omkring drift og foreningskontakt, 

ligesom vi havde den dengang nyansatte foreningskonsulent, Margit, med på et 

bestyrelsesmøde. 

Formanden har også deltaget i flere KultKIT arrangementer og var bl.a. til møde i Oldenburg 

i september, ganske vist i regi af Fritidsudvalget, men NIU nyder også godt af denne viden. 

Vi holdt også møde med Michael Grochalski, som – ud over dirigentstokken i aften – også 

holder fast i at repræsentere NIU i Team Næstved Eliteidræt. 



År 2019 blev også året hvor vi fik en Flyer – det er den, der ligger på bordene, og som vi 

deler ud til potentielle medlemmer af NIU, når vi får muligheden for det i fora hvor 

idrætsforeninger mødes. 

Der kom nogle få nye medlemsforeninger til i løbet af 2019, men der var også et par der 

enten gik ud eller lukkede helt ned, så status er +1 forening, som jeg regner det. 

 

NIU’s Monumenter 

Foreningernes Dag – I løbet af 2017, 2018 og 2019 har vi i NIU langsomt overtaget 

hovedansvaret for FD i en styregruppe, som også omfatter personer fra andre foreninger, 

og derfor har vi tilladt os at inkludere FD i det vi kalder NIU’s Monumenter. I 2019 havde vi 

på trods af en truende vejrudsigt – en god og tør dag i Rådmandshaven med deltagelse af 

71 foreninger og op mod 1000 gæster, så vidt vi lige kunne skønne. På årsmødet blev Karina 

Zachariassen valgt som kasserer, og undertegnede er fortsat tovholder. 

Venskabsbystævne – Det var ikke år for Venskabsbystævne i 2019, da det kun afholdes i 

lige årstal, men vi har arbejdet lidt med dokumentation og fremtidssikring af konceptet.  

Aktive Feriedage (til Sommerland Sjælland) – En god tur under en himmel med truende 

skyer, men hvor det alligevel holdt tørt indtil en ½ time før vi skulle hjem. Heldigvis kom vi 

under tag og så stoppede regnen lige før vi skulle ud på gåturen op til bussen. Alle de søde 

børn havde en god dag i forlystelserne og i vandlandet. 

Mærk Næstved Sport Awards – Igen et brag af en fest i HIC med en god, gammel kending 

som solist, og med det rutinerede hold bag en stort set problemfri afvikling. I gruppen bag 

Sport Awards diskuteres løbende ændringer og styrkelser af konceptet. 

 

Administration, ’Formue’ og Plakatsøjle 

”Bank” er jo i disse år noget med får med en dokumentationspisk, og den mølle var vi også 

igennem i 2019, men måske kassereren kommer tilbage til hvordan og hvorfor. 

Kontor-IT og telefon har vi diskuteret en del, for det giver jo ikke længere så god mening at 

opretholde et fuldt udstyret kontor, når vi hovedsagelig driver forretningen bærbart. Vi har 

derfor skåret ned på vores udgifter til dette på kontoret i Grønnegade. 

Brug af NIU’s ’formue’ er også et tilbagevendende samtaleemne. Det er jo fuldstændigt fair 

og forståeligt at vi skal lade vores ’formue’ komme vores medlemsforeninger til gode, hvilket 

bl.a. er grunden til at vi formidler Førstehjælpskurser til en meget lav pris, ligesom vi har 

skabt en mulighed for at søge NIU om tilskud til forskellige investeringer i foreningerne. Indtil 

nu har vi kun modtaget én ansøgning, nemlig fra LNI, som vi har givet tilsagn om støtte til 

indkøbet af en såkaldt Trampet. 

Vi modtager fortsat meget gerne jeres ansøgninger om støtte til indkøb eller arrangementer, 

eller forslag til hvordan vi kan lade vores penge arbejde til fælles bedste. 



Plakatsøjlen er blevet renoveret og flere annoncører er skiftet ud, og den har atter været 

skubbet lidt rundt på pladsen foran Næstved Banegård, men vi kæmper for at holde den tæt 

på vejbanen og for at forhindre andre annoncører i at opstille deres skilte foran vores 

plakatsøjle. Det er en bestyrelsesbeslutning at vi vil prioritere at få foreninger ind i ruderne, 

så politiske og kommercielle interesser må komme i 2. række. Så book en rude, så finder vi 

en god en! 

 

Udvalgte målsætninger 

 

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

foreningernes sag med større gennemslagskraft. Visse kommuner sikrer at 

idrætsrådet har alle kommunens idrætsforeninger som fødte medlemmer, 

men her i Næstved skal vi selv opsøge dem. Og det fortsætter vi med! 

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

en idrætspolitik for Næstved Kommune – hvilket på sigt kan løftes gennem 

formandens plads i Fritidsudvalget og med NIU bestyrelsen som støtte. 

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

initiativer, der tages af fx DIF og DGI og diverse fonde for at støtte den lokale 

idræt med faciliteter og kurser. 

4. Vi vil gerne i højere grad i dialog med foreningerne ved at møde dem hvor 

de ’færdes’, 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 især bruge Sport Awards og Foreningernes Dag til at komme i dialog 

med foreningerne og rådgive dem omkring deres muligheder. 

 

Generelt forholder det sig således, at vi forsøger at gøre en indsats, hvor det er muligt og 

oplagt, og hvor vi selv mener at vi kan gøre en forskel. 

Det giver ikke nogen mening at forsøge at konkurrere med Fritidsudvalget om afholdelse af 

temaaftner, for det er FU meget bedre til og har større muskler på flere parametre. MEN vi 

vil gerne komme med gode ideer! 

Det giver heller ikke nogen mening at forsøge at informere foreningerne om regler, nyheder 

og tilskudsmuligheder, for det gør Foreningskonsulenten og CKB så udmærket i forvejen. 

MEN vi vil gerne understøtte budskaberne og forklare foreningerne, hvordan de nemmest 

finder disse informationer. 

Mest af alt vil vi gerne hjælpe vores medlemsforeninger, men af naturlige årsager vil vi gerne 

holde os til simpel rådgivning, eller henvisninger til de organisationer, der faktisk kan hjælpe 

og for nogens vedkommende er sat i verden præcis til det. 

Tak for jeres opmærksomhed! Vi ser frem til at besvare jeres spørgsmål og lytte til jeres 

konstruktive kommentarer       


