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ELITEIDIIÆTVEDTÆGTER FOR Team Næstved Eliteidræt 

§ 1. Navn og hjemsted. 
"Team Næstved Eliteidræt" er en selvejende institution stiftet af 

Næstved Byråd, Næstved Erhvervsforening og Næstved Idræts Union (NIU) med hjemsted i Næstved 
Kommune. 

§ 2. Formål. 
Institutionens formål er at støtte lokale talent- og eliteidrætsudøvere og fremme talent- og eliteidrætten i 
Næstved, herunder markedsføringen af Næstveds erhvervsliv, sponsorerne og Næstved Kommune. 
Formålet opfyldes gennem idrætsforeninger, organisationer, institutioner og andre, der vil arbejde for 
formålet samt ved at: 

• Fremme trænings- og instruktionsmuligheder for talent- og eliteidrætsudøvere over 15 år. 
I særlige tilfælde kan alderskriteriet fraviges 

• Yde individuel økonomisk støtte til talent- og eliteidrætsudøvere ud fra de idrætsmæssige 
styrkepositioner, som Næstved har eller kan opnå på sigt. 

• Fremme uddannelsesmæssige, bolig og eventuelt arbejdsmarkedsmæssige støtteforanstaltninger 
for talent- og eliteidrætsudøvere. 

• Opstille en prioriteringsplan til fremme af talent- og eliteidrætten i Næstved. 
• Fremsætte forslag over for Næstved Byråd til en kort- og langsigtet prioriteringsplan af 

idrætsfaciliteter. 

• Synliggøre Team Næstved Eliteidræts arbejde. 

§ 3. Sponsorforsamlingen. 
Sponsorforsamlingen består af: 

• 1 repræsentant fra hver sponsor 
• 2 repræsentanter udpeget af Næstved Byråd 

• 1 repræsentant udpeget af NIU's bestyrelse 

Sponsorforsamlingen indkaldes af bestyrelsen til afholdelse af årsmøde inden udgangen af april måned, 
hvor forsamlingen drøfter de overordnede retningslinjer for institutionens virksomhed. 
Sponsorforsamlingen orienteres om budgettet, regnskabet samt bestyrelsens beretning. 
Beslutninger sker ved simpelt flertal. 

Bestyrelsen udarbejder dagsorden til årsmødet. 
Dagsorden med bilag og regnskab offentliggøres senest 2 uger før årsmødet. 

§ 4 Sponsorforsamlingens dagsorden 
Sponsorforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent. 
Bestyrelsen udpeger ligeledes en referent. 

Dagsordenen for årsmødet skal som minimum omfatte følgende: 
1. Bestyrelsens beretning fremlægges til orientering 
2. Institutionens årsregnskab fremlægges til orientering 
3. Dialog om det kommende års arbejde 
4. Eventuelt valg til bestyrelsen 
5. Eventuelt 
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tLITEIDIIA:T Der føres et referat for et afholdt årsmøde og dette underskrives af dirigenten, 

offentliggøres på institutionens hjemmeside og sendes til Næstved Kommune. 

§ 5 Bestyrelsen 

Team Næstved eliteidræt administreres af en bestyrelse på 4-8 medlemmer 

• 1-2 medlemmer vælges af sponsorforsamlingen - subsidiært udpeger Erhvervsforeningen 1- 2 

medlemmer 

• 2 medlemmer kan udpeges af Næstved Byråd 

• 1 medlem vælges af Uddannelsesrådet 

• 1 medlem vælges af Næstved Idræts Union 

Medlemmer udpeget af Næstved Kommune indtræder i Team Næstved eliteidræt efter Næstved 

Kommunes retningslinjer. 

Team Næstved eliteidræts bestyrelse kan udpege 1 - 2 medlemmer for derigennem at styrke bestyrelsens 
samlede profil. 
Udpegningen kan kun finde sted, hvis et flertal af bestyrelsen stemmer herfor. 

Bestyrelsen sammensættes så den besidder de fornødne ledelsesmæssige, idrætslige, faglige, 
forretningsmæssige, juridiske og økonomiske kompetencer til at kunne udføre sine opgaver. 
Valg til bestyrelsen sker sædvanligvis for et år ad gangen, genvalg kan finde anvendelse (undtaget Næstved 

Kommunes udpegningsregler). 

§ 6. Bestyrelsens arbe jde: 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand ved det førstkommende møde, efter at bestyrelsens 

medlemmer er udpeget. 

Bestyrelsen varetager det overordnede arbejde i institutionen. Bestyrelsen kan ansætte og afskedige 
personale. 

Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden, hvori de nærmere rammer for bestyrelsens arbejde beskrives, 

herunder evt. organisering gennem nedsættelse af udvalg, mødefrekvens, habilitetsregler og udformning af 

referat m.v. 

Bestyrelsen har ansvaret for, i overensstemmelse med det under§ 2 nævnte formål, at lede institutionen 

efter økonomiske og forretningsmæssige principper, således at institutionen optræder sparsommelig, 
effektiv og produktiv. 

Bestyrelsen træffer afgørelse om konkrete sponseringer inden for de økonomiske rammer, der er til 

rådighed, og orienterer herom på sponsorforsamlingen. 

§ 7. Økonomi, - hæftelse og tegningsret. 
Ved oprettelsen har institutionen ingen aktiver, og egenkapitalen er O kr. 

Midlerne til opfyldelse afTeam Næstved Eliteidræts formål tilvejebringes ved kommunalt bidrag og private 
sponsorbidrag. 
Hensigten er, at bidragene udgør 50 % fra hver af de to parter. 
Næstved Kommune fastsætter hvert år størrelsen af sit bidrag ved budgettets vedtagelse. 

Institutionen må ikke optage lån. 

Institutionen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening. 
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Det af bestyrelsen godkendte, reviderede årsregnskab med beretning og budget ELITEID~IET 

fremlægges til godkendelse af Næstved Byråd. 
Årsregnskabet tilsendes Næstved Kommune senest l.juni 

Regnskabsåret er kalenderåret 

Bestyrelsen skal udpege en godkendt revisor, der skal revidere det af bestyrelsen aflagte regnskab. 

§ 8. Særlige rettigheder. 
Der er ikke tillagt stifterne eller andre særlige rettigheder. 

§ 9. Ændring af vedtægter. 
Ændringer af institutionens vedtægter kan foretages af bestyrelsen ved simpelt flertal. 

Ændringer skal godkendes af Næstved Byråd. 

§ 10. Institutionens opløsning. 

Bestyrelsen kan træffe beslutning om opløsning af institutionen. 

Opløsning skal ske med 2/3 flertal. 
I tilfælde af institutionens opløsning anvendes ufordelte midler til eliteidrætslige formål i Næstved 

Kommune. 
Næstved Kommune skal godkende anvendelsen af institutionens formue i forbindelse med opløsningen. 

Vedtægtsgodkendelse af Byrådet 

Godkendt af Næstved Byråd den 28. januar 2003. 
Ændringsforslag godkendt af Næstved Byråd den 22. februar 2005. 
Ændringsforslag godkendt af Næstved Byråd den 13. juni 2006. 
Ændringsforslag godkendt af Næstved kommune 2011 
Ændringsforslag godkendt af Næstved Byråd den 26.maj 2015 
Ændringsforslag godkendt af Næstved Byråd den 17.december 2019 

Næstved, den fq"december 2019 Næstved, den ZO, december 2019 

Borgmester ~
Carsten Rasmussen R
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