Næstved, den 8. september 2020
Referat Repræsentantskabsmøde

TIRSDAG, DEN 8. september 2020, Næstved Motorklub

Deltagere:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ole Hansen, Næstved Bicycle Klub
Anne Zachariassen, NIF Svøm
Jens Kammersgaard, Næstved Skyttelaug
Karina Zachariassen, NIU
Bent Hasselberg, Sportsfiskerforeningen Fladså
Louis Kristensen, Karrebæk IF
Flemming Jørgensen, HG Hovedafdeling
Jørgen Frederiksen, Næstved Roklub
Henrik Hansen, HG Fritidsklub
Flemming Nielsen, Næstved Motorklub
Arne Lodal, Næstved Motorklub
Michael G, NIF Svøm
Kåre Sørensen, Fritidsudvalget
Brian Jensen, KVIK Næstved
Bjarne Jørgensen, Kvik Næstved
Kim Rasmussen, Kvik Næstved

1. Valg af dirigent og referent
a. Michael G og Karina Z er valgt
b. Mødet er grundet Corona udskudt, først fra marts til maj til i dag – udfordring med §8 omkring
afholdelse inden udgangen af marts, men det anses alligevel for korrekt indkaldt med rette varsel
2. Bestyrelsens beretning
a. Uploades på NIU’s hjemmeside. AL – ros til Sport Awards arrangementet
Kåre – savner
ligesom OH mere kontakt til foreningerne. OH – Fritidsudvalget er et politikerløst udvalg og der
sidder 3 repræsentanter fra Idrætsforeningerne, sig endelig frem, hvis vi kan hjælpe jer den vej
rundt. Beretningen er godkendt uden yderligere bemærkninger.
3. Regnskab
a. NIU går ud af 2019 med et lille overskud på kr. 14.000. Regnskabet er godkendt uden
anmærkninger
4. Orientering om det kommende års budget
a. Corona satte ind og har påvirket de fleste af tallene i budgettet, hvorfor ingen af tallene stemmer
overens med virkeligheden i dag
5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
a. Bestyrelsens forslag om uændrede kontingentsatser blev enstemmigt vedtaget
6. Indkomne forslag
a. 2 emner er indbragt, men tages under evt.
7. Valg af bestyrelse og suppleanter
a. Se note nederst på siden
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8. Valg af revisor og revisorsuppleant
a. Se note nederst på siden
9. Eventuelt
Herunder drøftelse af, hvad kan vi gøre for foreningerne, forslag til samarbejde (også ml. foreningerne)
KVIK – manglende plads til klubben, hvilket har været sådan i mange år, ikke plads til turneringer/kampe,
må låne sig ind på Kalbyrisskolen. CKB er den rette part at snakke med omkring dette. KVIK vil gerne
bygge selv og endda ansøge om mindre tilskud. De træner på loftet i HG, bare trappen alene gør det
svært for medlemmerne og nye. NIU er ikke de rette til at rådgive jer, men derimod Fritidsudvalget mht.
generelle tilskud og CKB mht. lokaler og specifikke tilskud/husleje refusion. Der er behov for 600 m2 alene
til træningslokaler. Svømmehallen i HG bliver ledig i 2023 siger FJ. KVIK mener godt, at DE vil kunne
benytte svømmehallen, men der er alligevel lange udsigter. FJ – vil gerne tage det med hjem til HG
Idrætscenter.
Næstved Roklub – De ejer deres faciliteter selv og bruger derfor de fleste af deres kontingent penge på
vedligeholdelse. Har flere gange ansøgt puljepenge og fået tildelt dem, men det ville være rart, hvis man
så på behov i stedet for at give lidt til alle. AL – vi har lagt billet ind flere andre steder end Kommunen og
fået lidt penge. OH – Fritidsudvalget har valgt i år at smøre leverpostejen ud på alles brød, pga. den
begrænsede mængde penge. JF – ser man ikke på mængden af ansøgninger og dermed putter lidt flere
penge i puljerne. Har Kommunen en oversigt over, hvem der selv ejer Deres lokaler? Søg endelig puljerne
i Kommunen, så vi kan synliggøre behovet
NIU – Førstehjælpskurser tilbydes fortsat på følgende dato 26/9, 24/10 og 7/11
Kåre – Fritidsudvalget afholder kursus i at skrive en ansøgning den 30/9-20, den er mange penge at hente
MG – Der har været udfordringer i Team Næstved. På nuværende tidspunkt er der fuld bestyrelse, 8
medlemmer. Næstved er desværre ikke den by, hvor der udviklet flest elite udøvere. Infomøde 19/10-20
omkring hvad og hvordan der ansøges om midler fra Team Næstved.
Efter mødet – Louis går hjem og spørger sin bestyrelse om De evt. vil ligge hus til næste års Rep. møde

Ad pkt. 7: På valg er:
1. Formand
Ole Hansen - Genvalgt
2. Bestyrelsesmedlem
Karina Zachariassen - Genvalgt
3. Bestyrelsesmedlem
Stig Andersen – hvis SA ikke ønsker at opstille får NIU mandat til at
finde et eller flere medlemmer yderligere
4. Suppleant
Louis Holm Kristensen - Genvalgt
5. Suppleant
Jørgen Frederiksen - Genvalgt
Ad pkt. 8: På valg er:
1. Revisor
2. Revisorsuppleant

Per Ourø - Genvalgt
Tom Levå - Genvalgt

Næstved Idræts Union

Som dirigent ________________________ Som referent________________________
Michael Grochalski

Karina Zachariassen
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