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Samlet oversigt over ansøgninger/høringssvar 
 

Nr.  Beskrivelse Ansøgt beløb Behandlet i 

udvalg 

Ansøger/ 

Bemærkninger 

1 To basketballbaner med 

kurve i 

Herlufmaglehallen 

 

75.000 kr.  Herlufmagles 

idrætsteam 

2 Påpegning af vigtigheden 

af, at økonomien følger 

med til de beskrevne 

investeringer på 

forskellige områder 

Ansøgning angiver 

ikke beløb 

Analyse af 

arbejds-

markeds-

området 

behandlet i 

BEU d. 

11/6-19 

 

Medarbejdersiden i 

CAMs MED-udvalg 

3 Legeplads på Toksværd 

skole (delaftale om en 

aktivitetspark i 

Toksværd) 

0,5 mio. kr.  Ikke 

fremlagt i 

fagudvalget 

budget-

behandling 

(BSU) 

14 foreninger, der 

er gået sammen 

(v. Kenneth 

Sørensen) 

 

Kan ses i 

sammenhæng med 

høringssvar nr. 7 

 

4 Varigt økonomisk løft 

(drift), der svarer til 

ambitionerne på 

børneområdet. 

Samtidig engangsløft så 

kommunens bygninger 

på dagtilbud og skole 

kan gøres tilsvarende 

Drift:  

50 mio. kr., heraf 15-

20 mio. kr. til tidlig 

indsats i dagtilbud og 

30-35 mio. kr. til 

udvidelse af 

driftsrammen på 

skolerne 

Anlæg: Ansøgt beløb 

ikke oplyst 

 

OmrådeMED 

for skoler og 

dagtilbud 

var inviteret 

til dialog-

møde med 

BSU d. 8/5-

19 til 

drøftelse om 

budget 2020 

 

OmrådeMED for 

dagtilbud og skoler 

5 Ressourcer til 

skoleområdet 

Skoleområdet skal og 

bør tildeles ressourcer 

– ansøgt beløb ikke 

oplyst.  

Demografi-regulering 

bør afskaffes og bør 

alene sættes i spil, når 

der reduceres med 

hele klasser. 

 

OmrådeMED 

for skoler og 

dagtilbud 

var inviteret 

til dialog-

møde med 

BSU d. 8/5-

19 til 

drøftelse om 

budget 2020 

 

Lille Næstved 

Skoles MEDudvalg 

6 Anbefaling af, at 

driftsrammen for 

skolerne hæves 

permanent. Derudover 

anbefaling af at gøre 

Ansøgt beløb ikke 

angivet hverken for 

drift eller anlæg 

OmrådeMED 

for skoler og 

dagtilbud 

var inviteret 

til dialog-

møde med 

MED udvalget på 

Holmegaardskolen 



bygninger og udearealer 

på skolerne tidssvarende 

 

BSU d. 8/5-

19 til 

drøftelse om 

budget 2020 

 

7 Aktivitetspark i 

Toksværd 

Søger om op til 1,9 

mio. kr. Ansøger har 

selv indsamlet 0,5 

mio. kr. i form af 

egenbetaling og fonde 

Vedhæftet 

som bilag til 

KDU´s 

budget-

behandling 

d. 29/4-19 

14 foreninger, der 

er gået sammen 

(v. Kenneth 

Sørensen) 

 

Kan ses i 

sammenhæng med 

høringssvar 3 

 

8 Kunstgræsbane ved 

Fuglebjerghallen 

Der søges om 3,75 

mio. kr. + moms til 

etablering af 11 

mands 

kunstgræsbane. 

Alternativt ansøges 

om 8 mands 

kunstgræsbane – 

alternativt beløb ikke 

oplyst. 

 

Vedhæftet 

som bilag til 

KDU´s 

budget-

behandling 

d. 29/4-19 

Fuglebjerg 

Idrætsforening 

Fodboldafdeling 

9 Ansøgning om midler til 

opførelse af 

bordtennishal samt 

byggegrund og 

parkeringsplads 

Der ansøges om: 

a. at kommunen stiller 

en grund til rådighed 

(som kommunen 

allerede ejer) 

b. at kommunen 

afholder omkostninger 

til klargøring af 

grunden samt 

etablering af 

parkeringsfaciliteter 

c. at kommunen giver 

tilskud på 3,0 mio. kr. 

til byggeprojektet. 

 

Vedhæftet 

som bilag til 

KDU´s 

budget-

behandling 

d. 3/6-19 

KVIK Næstved 

10 Fast årlig støtte til Sct. 

Jørgens Jazzklub 

Der søges om en fast 

støtte på 30.000 kr./år 

fra budget 2020 

 

Vedhæftet 

som bilag til 

KDU´s 

budget-

behandling 

d. 3/6-19 

 

Sct. Jørgens 

Jazzklub 

11 Udvikling og udbygning 

af Fladså Hallen i 

Mogenstrup 

Der ansøges om 4,5 

mio. kr. til 

a. Opførelse af lokale 

”Mødested” for 

børn/unge og 

ældre 

Ikke 

fremlagt i 

fagudvalgets 

budget-

behandling 

(KDU). 

Ansøgning 

Den Selvejende 

Institution Fladså 

Hallen 



b. Opførelse af 

omklædningsrum 

til 

udendørsaktiviteter 

(fodbold, 

håndbold, parkour, 

cykelmotionister, 

beach volley, 

løbeklubben mv. 

 

Det samlede projekt 

forventes at koste 5,0 

mio. kr. Restbeløbet 

vil blive søgt via 

fondsmidler. 

 

er kommet 

efter 

dagsordenen 

er udsendt 

til mødet. 

12 Tilbygning til Glumsø 

Hallen 

Der ansøges om 

midler til 

Alternativ 1: 91 m2 

tilbygning udført som 

isoleret træskelet med 

fladt tag, anslået 

udgift 0,76 mio. kr. 

ekskl. moms 

Alternativ 2: 169 m2 

bygning i gule sten 

(som eksisterende 

hal), anslået udgift 2,8 

mio. kr. ekskl. moms 

 

Ikke 

fremlagt i 

fagudvalgets 

budget-

behandling 

(KDU). 

Ansøgning 

er kommet 

efter sidste 

budgetmøde 

i udvalget d. 

3/6-19 

Foreningslivet/Suså 

skolen afd. Glumsø 

13 Målrettet 

brobygningsindsats for 

børn og unge fra udsatte 

familier i Næstved (2-

årigt projekt, 2020-

2021) 

Der ansøges om 

150.000 kr. i 2020 og 

95.000 kr. i 2021. 

 

Det forventes, at DGI 

Storstrømmen og 

Broen Næstved vil 

bidrage med hhv. 

100.000 kr. og 50.000 

kr. i 2020 og hhv. 

50.000 kr. og 50.000 

kr. i 2021. 

 

Ikke 

fremlagt i 

fagudvalget 

budget-

behandling 

(BSU) 

DGI Storstrømmen 

14 Næstved Sportscollege – 

udviklingsprojekt for ”de 

små” sportsgrene 

Ønsker at starte et 

udviklingsprojekt over 

de næste tre år, som 

det første år vil give 

en ekstra udgift for 

sportscollege på 

30.000 kr., som 

Næstved Kommune 

ansøges om.  

 

Ikke 

fremlagt i 

fagudvalgets 

budget-

behandling 

(KDU). 

Ansøgning 

er kommet 

efter sidste 

budgetmøde 

i udvalget d. 

3/6-19 

Næstved 

Sportscollege 



 

15 Fast årligt driftstilskud til 

Kulturladen  

Der ansøges om et 

fast årligt tilskud på 

60.000 kr. til dækning 

af de faste udgifter til 

Kulturladen.  

 

Ikke 

fremlagt i 

fagudvalgets 

budget-

behandling 

(KDU). 

Ansøgning 

er kommet 

efter sidste 

budgetmøde 

i udvalget d. 

3/6-19 

 

Kulturladen 

16 Padelbane på Næstved 

Tennis Klubs anlæg på 

Nygårdsvej 

Der ansøges om 0,475 

mio. kr. til etablering 

af en padeltennisbane. 

 

Ikke 

fremlagt i 

fagudvalgets 

budget-

behandling 

(KDU). 

Ansøgning 

er kommet 

efter sidste 

budgetmøde 

i udvalget d. 

3/6-19 

 

Næstved Tennis 

Klub 

17 Udvidelse af 

Holmegaardhallen 

Der ansøges i første 

omgang om 0,2 mio. 

kr. til finansiering af 

prospekt, der skal 

bruges som oplæg til 

ansøgning hos fonde 

og lign. 

DGI huse og haller har 

estimeret at det 

samlede projekt 

koster ca. 40 mio. kr. 

Første etape vurderes 

at koste ca. 15 mio. 

kr. 

 

Ikke 

fremlagt i 

fagudvalgets 

budget-

behandling 

(KDU). 

Ansøgning 

er kommet 

efter sidste 

budgetmøde 

i udvalget d. 

3/6-19 

Holmegaardhallens 

bestyrelse på 

vegne af en række 

foreninger 

18 Facilitetspulje til 

foreninger videreføres i 

2020 

Der ansøges om, at 

der også i budget 

2020 afsættes en 

pulje på 1,0 mio. kr., 

hvor foreninger kan 

søge om tilskud til at 

løfte en investering i 

foreningen.  

 

Ikke 

fremlagt i 

fagudvalgets 

budget-

behandling 

(KDU). 

Ansøgning 

er kommet 

efter sidste 

budgetmøde 

i udvalget d. 

3/6-19 

 

Fritidsudvalget 



19 Friluftsstrategien – 

shelter med bålplads ved 

Toksværd klubhus 

Der ansøges om 0,3 

mio. kr. 

Der er indsamlet 

50.000 kr. til 

opførelsen. 

 

Ikke 

fremlagt i 

fagudvalgets 

budget-

behandling 

(TU) 

 

Kenneth Sørensen 

20 Renlighed og miljø i 

Tappernøje 

Ansøgt beløb ikke 

angivet. Ønske om 

udførelse af forskellige 

arbejder efter 

kommunens 

overtagelse af 

pasningspligten i 

Tappernøje. 

 

Ikke 

fremlagt i 

fagudvalgets 

budget-

behandling 

(TU) 

 

Preben Rasmussen 

 

Høringssvaret er 

administrativt 

revideret af hensyn 

til person-

henførbare 

oplysninger i 

beskrivelsen.  

 

  



 

1. Basketballbaner i Herlufmaglehallen 

Hej 

 

Vi er Susåskolen afd. Herlufmagle. Vi bruger hele året Herlufmaglehallen, og er rigtig godt 

tilfreds med den. Der er dog aktiviteter som det er umuligt at udføre. Herlufmaglehallen er en 

af de få haller som ikke har mere end en enkelt basketballbane i den lille hal. Der er altså ikke 

nogen kurve i den store hal. Vi ønsker derfor indtænkt 2 basketbaner med kurve, så vi 

nemmere kan undervise i idræt. 

 

Ydermere har vi i vores åbne skole samarbejde med Team FOG Næstved, og det ville derfor 

være rigtig godt, at kunne udnytte denne aftale til fulde. 

 

Vi har forhørt os, og det er en "udvidelse" der koster omkring 75000 ,- kr. 

 

Vi håber, at i denne gang vil tage os i betragtning til denne del af jeres budget, også selvom I 

måske "kun" kan tilbyde kurvene. 

 

Mange hilsner 

Hiba og resten af Herlufmagles idrætsteam 

 

Hiba Belhaiba 

14. maj 2019, klokken 14:39 

 

2. Bemærkninger til Budget 2020 fra medarbejdersiden i CAMs MED-udvalg 

Medarbejdersiden tilkendegiver at analysen på arbejdsmarkedsområdet er meget retvisende i 

forhold til konsekvenserne af besparelsesforslagene, samt påpeger vigtigheden af at 

økonomien følger med til de beskrevne investeringer på forskellige områder. 

 

Medarbejdersiden i CAMs MED-udvalg 

 

Medarbejdersiden i CAMs MED-udvalg 

2. september 2019, klokken 15:23 

 

3. Legeplads på skole 

Legeplads i delaftale om en aktivitetspark i Toksværd. 

Vi søger tilskud på 500.000. kr. i børne og skoleudvalget. 

Vi er 14 foreninger der er gået sammen om denne aktivitetspark, som omhandler en legeplads 

på Toksværd skole, efter lukningen af Holme Olstrupskole, mangler der ordentlige udeområde 

til skoleeleverne 

Holmegårdskolen afd. Holme Olstrup og Toksværd - Toksværd hallen - Impocurl Fitness - LUC 

Ungdomsklub - Næstved Bordtennis – Toksværd Badminton - Holme Olstrup Tennisklub - 

Toksværd Olstrup Fodbold - Lundebakke Gymnastik Forening – Fed Fritid – Gødstrup Bylaug – 

Ravnstrup Bylaug – Idrættens venner og Lokalrådet Toksværd og Holme Olstrup, prøver derfor 

at skabe bedre rammer for vores lokalområde 

Da vi har samlet 500.000kr ind i form af egenbetaling og fonde. Til hele vores tiltag, som også 



omfatter en del andet, som er søgt om støtte til hos kultur og teknisk udvalg 

Vi håber meget på, at I kan se jer selv som støtte med et beløb til vores legeplads ved skolen 

og glæder os til at høre fra jer. 

Mvh Kenneth Sørensen 

Postrækken 9B 

4684 Holmegaard 

Mail: kenneth@sorensen.dk 

 

kenneth sørensen 

26. marts 2019, klokken 22:59 

 

4. Høringssvar vedr. budgetstrategien fra Område-MED for dagtilbud og 

skoler 

Område-MED for dagtilbud og skoler takker for muligheden for afgivelse af høringssvar vedr. 

budgetstrategien. 

Område-MED for dagtilbud og skoler henleder opmærksomheden på de markante udfordringer, 

som området igennem en årrække har stået ansigt til ansigt med. Der har været en markant 

nedskæring på normeringen af personalet i dagtilbud og på skoleområdet, samt en 

utilstrækkelig anlægsramme, der indebærer en mango på minimum de 30 mio., der over tre år 

blev overført til dækning af dele af de udfordringer, der var på driftsområdet på skolerne. 

Når Byrådet har vedtaget, en endog meget ambitiøs vision på børneområdet, så må midlerne i 

videst mulig omfang følge trop, så vi kan leverer den efterspurgte kvalitet i opgaveløsningen 

og indfrielse af såvel en ambitiøs vision som ambitiøse 2020-, snart 2025-mål. Vi billiger de 

store ambitioner på området, men for at forventninger og opgaveløsning kan gå hånd i hånd, 

så bør området samlet bringes op på et udgiftsniveau, der svarer ambitionerne. 

Der er vores vurdering, at det vil kræve et varigt økonomisk løft på samlet 50 mio. til 

dagtilbud og skoler, hvoraf de 15-20 mio. bør afsættes til tidlig indsats i dagtilbud og de 30-35 

mio. bør tilgå skolerne til en udvidelse af driftsrammen. Det er Område-MEDs opfattelse, at det 

blandt andet skal være op til de enkelte virksomheder og fagprofessionelle, i tæt dialog med 

Virksomheds-MED-udvalg og bestyrelser, hvordan midlerne bedst udmøntes i driften til gavn 

for børnene/eleverne. Anlægsrammen bør tillige tildeles et engangsløft så kommunens 

bygninger kan gøres tidssvarende og leve op til kravene fra arbejdstilsynet og kommunens 

egen audit. Dette gælder for såvel dagtilbud som skoler. 

 

Med håbet om, at ovenstående betragtninger vinder gehør i budgetprocessen 

 

Hilsen 

 

Område-MED for dagtilbud og skoler 

 

5. Ressourcer til skoleområdet 

Skoleområdet skal og bør tilføres ressourcer, da alle skoler pt. er hårdt trængte økonomisk. 

Siden 2013 er der sparet ca. 40 mio. på området. Økonomien på specialundervisning hænger 

ikke sammen, og underskuddet (i år ca. 19 mio.) bliver finansieret af almen, så det besluttede 

serviceniveau ikke kan opretholdes. Demografi-regulering bør afskaffes, og bør alene sættes i 

spil, når der reduceres med hele klasser. 

 

Lille Næstved Skoles MEDudvalg 9.8.2019 

11. september 2019, klokken 13:38 



 

 

6. Høringssvar vedrørende budgetstrategien fra Holmegaardskolens MED 
udvalg 
 

 

MED udvalget på Holmegaardskolen ønsker at henlede opmærksomheden på de økonomiske 

udfordringer kommunens skoler har. Driftsrammen er ikke tilstrækkelig, særligt hvis skolerne 

skal leve op til den meget ambitiøse vision på børneområdet, som byrådet har vedtaget. 

 

Vi er glade for byrådets vision, og ønsker at leve op til den. Derfor anbefaler vi at 

driftsrammen for skolerne hæves permanent, så alle skoler i kommunen har mulighed for at 

leve op til visionen. 

 

Herudover ser vi nogle meget slidte skoler, med udearealer, der i mange tilfælde ikke er 

tidssvarende. Vi anbefaler, at der tildeles midler til at gøre bygninger og udearealer 

tidssvarende, så den ydre ramme kan være med til at understøtte skolernes arbejde med 

eleverne, og være med til at understøtte det gode arbejdsmiljø for alle skolens medarbejdere. 

 

Med håbet om en god løsning for kommunens skoler, til gavn for vores borgere. 

 

 

MED udvalget på Holmegaardskolen 

 

Holmegaardskolens MED udvalg 

16. september 2019, klokken 10:18 

7. Aktivitetspark i Toksværd 

Vi søger tilskud optil 1.9 mio. kr. 

Vi er 14 foreninger der er gået sammen om denne aktivitetspark. 

Holmegårdskolen afd. Holme Olstrup og Toksværd - Toksværd hallen - Impocurl Fitness - LUC 

Ungdomsklub - Næstved Bordtennis – Toksværd Badminton - Holme Olstrup Tennisklub - 

Toksværd Olstrup Fodbold - Lundebakke Gymnastik Forening – Fed Fritid – Gødstrup Bylaug – 

Ravnstrup Bylaug – Idrættens venner og Lokalrådet Toksværd og Holme Olstrup 

Vi vil gerne skabe bedre rammer og liv til vores lokalområde til gavn for alle store som små. 

Vi har lyst til, at gøre noget for andre og samtidig bevare vores tilknytning til vores dejlige 

lokalområde. Vi ønsker at skabe muligheder for de unge til at blive, og for de ældre at være 

endnu mere sammen med naboen. 

Derfor går vi sammen om dette projekt: 

Shelter med bålplads – 8-mands kunstgræsbane – Petanque baner – Udendørs fitness/parkour 

bane – udendørs bordtennisbord – Tennis. 

Aktiviteterne placeres ved Toksværd klubhus, altså ét samlet sted, for at styrke det sociale 

samvær, og for at skabe et sted de unge kan mødes. Grusbanen, som ligger i et 

parcelhuskvarter, har skolen og hallen som nærmeste naboer, er ideelt fysisk grundlag med en 

plan og stabil grund, så udgifter til entreprenør-arbejdet holdes nede. Hallen er allerede et 

fælles samlingspunkt for vores 2 byer, og børnehaven ligger tæt på. 

For at vores aktivitetspark skal blive til noget har vi brug, har vi brug for kommunens 

opbakning. 

Aktivitetsparken vil gavne foreningerne – skolen - turister og alle private. 

Vi laver privat indsamling, hvor byens borgere kan få deres navn på et skilt, som sætte ved 

aktivitetsparken, som viser deres støtte. 

Fonde og firmasponsorer vil blive nævnt på et skilt ved aktivitetsparken. 

Denne aktivitetspark kan benyttes af alle og ikke mindst de 2 byer og deres opland. 



Samlet økonomi for aktivitetsparken er 2.4 mio. kr. + moms. Vi tager imod alle størrelser 

økonomisk tilskud, derfor søger vi optil 1.9 mio. kr. Da vi har samlet 500.000kr ind i form af 

egenbetaling og fonde. 

Vi håber meget på, at I kan se jer selv som støtte til vores aktivitetspark og glæder os til at 

høre fra jer. 

Mvh Kenneth Sørensen 

Postrækken 9B 

4684 Holmegaard 

Mail: kenneth@sorensen.dk 

Tlfnr: 26149039. 

 

Kenneth Sørensen 

25. marts 2019, klokken 21:45 

 

8. Kunstgræsbane ved Fuglebjerg Hallen 

Fuglebjerg Idrætsforenings fodboldafdeling søger om kr. 3.750.000,- + moms til finansiering 

af etablering af en 11 mands kunstgræs fodboldbane ved Fuglebjerg Hallen. Alternativt søges 

om tilskud til en 8 mands kunstgræs fodboldbane, samme sted. 

Det er stigende ønske fra vore medlemmer at få bedre trænings muligheder. Vi oplever en 

pæn tilgang af ungdomspillere, og det er af stor betydning for at fastholde dem hos os, at de 

får de samme gode træningsmuligheder som i de store klubber. 

De vejrmæssige forandringer som vi har oplevet de seneste år, har gjort at der i perioder er 

kommet meget nedbør og det har udfordret vore græsbaner meget og gjort vore trænings- og 

spille muligheder noget besværlige. 

Vor ønske er også, at en kunstgræs bane i vor del af Næstved Kommune vil give områdets 

skoler og institutioner mulighed for udendørs boldspil hele året. 

 

På vegne af Fuglebjerg IF´s fodboldafdeling 

Søren Heesche 

 

 

Fuglebjerg Idrætsforening Fodboldafdeling | fuglebjergif.dk 

3. april 2019, klokken 20:46 

 

9. KVIK Næstved ansøger om kr. 3 mio. til bordtennishal, samt byggegrund 

og parkering. 

”KVIK Næstved” er en af Danmarks ældste og mest traditionsrige bordtennisklubber. Igennem 

65 år har klubben tilbudt byens godtfolk sejre, oplevelser og venskaber for livet, og ligestillet 

modstandere for en stund på tværs af alder, etnicitet, indkomst og social rang. Klubben favner 

bredt fra den helt nye begynder til 1. division, fra ihærdige Adrian på 5 til Henning på 75, der 

efter et halvt år i klubben har lagt sin blodtryksregulerende medicin på hylden. Klubben har 

opfostret Danmarks bedste bordtennisspiller igennem tiderne, tidl. Europamester Michael 

Maze, der også tog medaljer ved både OL og VM. Efter en satsning på voksne begyndere for 4 

år siden, samt en ungdomskampagne, er klubben nu vokset fra 50 til små 100 medlemmer. 

 

LOKALERNE 

KVIK Næstved har de sidste årtier haft hjemme under loftet i Herlufsholmhallen. Vi har 6 borde 

stående, uden mulighed for at udvide. Herlufsholmhallen har tjent os godt, men står nu ikke 



længere mål med vores ambitioner og udviklingsmuligheder, som vi især ser ligge på bredde- 

ungdoms-og ældreområdet. 

 

Pladsen er det sværeste for os. Vi står ofte 35 mand om 6 borde med skråvægge, og med flere 

medlemmer kommer flere turneringshold, som alle skal spille 9 hjemmekampe i løbet af en 

sæson. Dette betyder aflyste træninger, frustrationer, og introduktionen af ord som 

medlemsstop og begrænsninger. 

Endelig er der trappen, ikke mindst fra et sikkerhedsmæssigt perspektiv. 15 meter op af en 

vakkelvorn trappe med trin uden bagkant afholder potentielle medlemmer fra at deltage, og vi 

får stadig flere klager fra modstanderhold over både trappen, forholdene i lokalet (som pænt 

sagt ikke er 2019-standard) og at de ikke kan komme til på de 6 borde i ordentlig tid inden 

kampene. Men skal de det, så skal vi aflyse vores ungdomstræning, og det skal vel heller ikke 

gå ud over børnene? 

 

HVORFOR NU? 

Vores filosofi er, at bordtennis er for alle, og at alle har ret til gode oplevelser med sporten 

uanset niveau. Med skolereformen og mere skemalagt skoletid, ønsker vi at skabe bedre 

rammevilkår for kommunens børn og skoler. Læg dertil, at DGI og DIF i disse år kører en 

række initiativer for +60-bordtennis, da bordtennis internationalt er anerkendt som verdens 

bedste sport for ældre pga. effekten på koordination, hjerte/kar-sygdomme, blodtryk, 

Alzheimers mv. Vores venskabsklubber rundt i landet har opnået store resultater med +60-

bordtennis, hvor Roskilde har fået yderligere 130 spillere, en Århus-klub 100 spillere, Brønshøj 

over 100 spillere osv., alene i +60-segmentet. Den vogn skal vi med på. 

 

HVAD VIL VI SÅ? 

Vi vil bygge en hal. Et stort, flot bordtenniscenter med 12-14 borde stående permanent, med 

plads til alle, og med de mål/lys/gulv der udover at rumme bredden også muliggør bordtennis 

på højeste niveau. Vi vil kunne tilbyde bordtennis til alle, ung som gammel, på alle tider af 

dagen. Vi vil tilbyde ungdommen, bredden og ældresporten en mulighed, som ikke eksisterer i 

dag. Vi vil have mulighed for handicap-bordtennis, og faciliteterne til at afholde stævner og 

trække 800 mennesker til Næstved ad gangen, landskampe med TV-dækning og meget mere. 

Vi vil løfte Næstved igennem bordtennis. For kan det virkelig passe, at man i Danmarks 11.-

største by ikke kan komme til at spille verdens største sportsgren? 

 

LOKATION 

Vi drømmer om at lægge hallen ved A-broen lige overfor Ellebækskolen, afdeling Kalbyris, som 

nabo til den fremtidige svømmehal. Med boldbanerne tilhørende skolen 

(Ringvejen/Kalbyrisvej), vil dette område kunne blive et centralt idrætscentrum, med enorm 

daglig eksponering grundet Ringvejen, og placeringen lige overfor skolen. Her er nem adgang 

for biler, cykler, gående og busser, gode parkerings-muligheder, og kommunen ejer allerede 

grunden. Er dette ikke muligt, ønsker vi en central grund på ca. 1500-2000 m2 inkl. 

parkeringsforhold, hvor adgangen for medlemmer i alle aldre (og transportmidler) er 

afgørende. 

 

HVEM FÅR GAVN AF ET BORDTENNISCENTER? 

Vi ønsker at skabe de optimale rammer for 3 grupper: Ældre, skolerne og bredden. Vi tror på 

at bygge en klub op nedefra, og få bredden med. Sådan kører vores klub nu, og det er dette vi 

vil udvide. Skolerne kan anvende faciliteterne i undervisningen, ældre i løbet af dagen, og vi 

kan opnå et hidtil uset samspil imellem kommune og bordtennisklub på tværs af aldersgrupper 

til gavn for alle involverede, og som en mulig stærk samarbejdspartner i Næstved Kommunes 

”Bevæg dig for livet”-projekt. 



ØKONOMI 

Vi ønsker at bygge en bæredygtig hal med ca. 650 m2 halgulv (til reference: en håndboldbane 

er 800 m2), samt faciliteter til omklædning og opholdsrum, med solceller til opvarmning af 

vand/el. Vores estimater (på baggrund af indhentede tilbud) går på ca. DKK 3,5 million inkl. 

moms for selve byggeprojektet inkl. fundament, eksklusive grund og klargøring af denne. Da 

behovet for centeret er dybfølt i hele klubben, har adskillige håndværksuddannede medlemmer 

stillet deres arbejdskraft til rådighed, hvilket vil kunne presse omkostningerne ned. 

 

Andre medlemmer har ligeledes givet tilsagn om at stille som garant for et evt. realkreditlån til 

projektet, skulle lånefinansiere blive nødvendigt frem imod at blive en selvejende institution. I 

så fald ønsker vi en aftale med Næstved Kommune om årlig støtte til omk. relateret til 

afvikling af optaget gæld, samt drift. Dog ønsker vi af hensyn til den økonomiske 

bæredygtighed i den efterfølgende drift at lægge flest mulige midler i byggefasen, og derved 

minimere fremtidige gældsforpligtelser. 

 

Vi ønsker derfor at ansøge Næstved Kommune om at STILLE EN GRUND TIL RÅDIGHED (som 

kommunen allerede ejer), samt at afholde omk. til KLARGØRELSE AF DENNE GRUND inkl. 

parkeringsfaciliteter. Ligeledes ønsker vi at søge et tilskud på DKK 3 MILLIONER til selve 

byggeprojektet. Estimaterne og planerne opdateres løbende på 

www.kviknaestved.dk/voresdroem. Det ligger fast at projektet i sin helhed er helt afhængig af 

opbakning og tilskud fra Næstved Kommune. 

 

HVAD HVIS VI IKKE GØR DET? 

Dette er tiden i KVIK Næstved. Vi er stærke nu, med mange forskellige ressourcer i klubben. 

Rykker vi ikke på denne mulighed går vi glip af frugterne af DGI/DIF’s store arbejde, en 

væsentlig medlemstilgang og muligheden for at rykke store arrangementer til Næstved. Vi får 

flere tilfælde af aldersrelaterede dårligdomme i Næstved, og fraflytning af allerede aktive 

medlemmer. I skrivende stund opfører Roskilde Kommune en bordtennishal til DKK 10 

millioner alene finansieret af kommunale midler, Slagelse har bygget et splinternyt 

bordtenniscenter, og vi har 6 gamle borde stående under skråvægge for enden af en trappe 

folk ikke tør gå op ad. Endelig vil Næstved Kommune med denne investering i egen fremtid 

rykke betragteligt frem fra en lidet flatterende 92.-plads ud af 93 kommuner på listen over 

tilskud til idræt. Lad os mærke Næstved sammen, og lad Næstved mærke os. 

 

Jonathan Vincentz Nielsen, Næstformand KVIK Næstved | www.kviknaestved.dk/voresdroem 

 

Jonathan Vincentz Nielsen | www.kviknaestved.dk/voresdroem 

24. april 2019, klokken 18:37 

 

10. Ansøgning om fast årlig støtte til Sct. Jørgens Jazzklub,. 

Kulturudvalget bevilligede i 2015 opstartshjælp over en periode på 3 år fra 2015 til 2018 til 

Sct. Jørgens Jazzklub. Støtten var med til at styrke klubbens fundament og muligheder for at 

udvikle sig. 

For at Sct. Jørgens Jazzklub fortsat kan videreudvikle sig og være med til at sætte jazzen i 

Næstved på landkortet samt bidrage til mangfoldigheden i kulturlivet i Næstved Kommune 

ansøger vi om, 

at der fremadrettet i budgetåret 2020 bevilliges en fast årlig støtte til Sct. Jørgens Jazzklub på 

min. 30.000,- kr. i lighed med Næstved Kommunes tilskud til Næstved Jazzklub, således at de 

to jazzklubber der er i Næstved, får ens vilkår at arbejde ud fra. Støtten ville også ligestille de 

to klubbers muligheder for at søge Statens Kunstfond, som er forudsat af kommunal støtte. 

 



Kort om Sct. Jørgens Jazzklub 

Sct. Jørgens Jazzklub går i gang med sin 9. sæson, og vi har siden starten haft en stor 

tilslutning af medlemmer og jazzinteresserede. Sct. Jørgens Jazzklub blev etableret i 2011 og 

har siden afholdt 7-12 årlige jazz-arrangementer/events. 

 

Klubben blev stiftet på opfordring af lokale ildsjæle, som oplevede, at den glade, traditionelle 

jazz var underrepræsenteret på det jazzrepertoire, der blev udbudt i Næstved og omegn. 

 

Vi er en jazzklub, der arbejder hårdt og målrettet på at bevare foreningsånden, hvilket vi også 

modtager mange positive tilbagemeldinger på. Vi skaber et trygt og familiært miljø, hvor alle 

føler sig velkomne og bliver modtaget med glæde og smil. 

 

Sct. Jørgens Jazzklub har ca. 600 engagerede jazzmedlemmer og andre interesserede, som 1-

2 gange om måneden modtager programmer, indbydelser, informationer m.m. fra os. Vores 

hjemmeside besøges ca. 2100 gange om måneden, og vores Facebook-gruppe har ca. 600 

følgere. Alle klubbens arrangementer bliver synliggjort på klubbens Facebookside, 

hjemmeside, i Sjællandske Medier, Ugeavisen Næstved, Kultunaut, Det sker i Næstved, Mærk 

Næstved, Cityforeningen samt ca. 10 andre relevante Facebooksider. 

 

Vores arrangementer 

Sct. Jørgens Jazzklub har den glade og svingende traditionelle jazz som sit varemærke, og ved 

de 7-12 årlige arrangementer præsenteres anerkendte danske og internationale orkestre for 

publikum her i Næstved. 

 

Klubbens faste spillested er Hotel Vinhuset, hvor vores 7-8 faste arrangementer afholdes. Ud 

over det afholder vi 4 årlige arrangementer/events i samarbejde med andre lokale aktører, 

bl.a. Sydbyens Kulturhus, hvor vi holder Forårsfest og Julefrokostjazz, vores meget populære 

sejltur med M/S Friheden og jazz ombord til Karrebæksminde, samt vores nye tradition med 

Streetparade igennem byen som fra 2018 er blevet en festlig indledning til vores store Jazzfest 

i Gl. Ridehus i Grønnegade, og som vi i år 2019 afholder for fjerde gang med fire jazzorkestre 

og over 300 deltagere fra nær og fjern. 

Vi arrangerer også en årlig bustur til andre jazzfestivaller i landet, bl.a. Femø Jazzfestival og 

Snake City Jazzfestival (Slangerup) og vi har i samarbejde med en Jazzklub i Fredensborg 

arrangeret en bustur til Europas største Jazzfestival i Dresden i foråret 2019. Her får vi sat 

fokus på Næstved, som en by med et aktivt kultur- og musikliv. 

 

Vi samarbejder med Cityforeningen om diverse arrangementer i Næstved by, og får på den 

måde jazzmusikken ud i gadebilledet. Bl.a. har vi spillet på Cafetorvet ved Sct. Mortens Kirke, i 

Sydbanks Arkade til Påske og i 2020 påtænker vi at afholde en børnejazzfestival i samarbejde 

med Sydbyens Kulturcenter, såfremt økonomien tillader det. 

 

I 2018 har vi afholdt 7 ordinære jazzkoncerter og 4 særlige events. Til dette var der engageret 

110 musikere og der var 1554 betalende gæster der deltog i arrangementerne. 

 

Sct. Jørgens Jazzklub samarbejder med foreningen All That Jazz, som er en sammenslutning af 

jazzklubber i Østdanmark, hvor vi inspirerer og udveksler erfaringer. For at gøre opmærksom 

på de problemer, jazzklubberne oplever med at få støtte til den traditionelle jazz, er der blevet 

indledt et samarbejde med JazzDanmark med henblik på at vores genre af jazz bliver en mere 

synlig del af JazzDanmark. JazzDanmark er blevet meget overrasket over det engagement og 

den publikumsopbakning, der udfolder sig ud i de lokale jazzmiljøer, hvilket tyder godt for det 

fremadrettede samarbejde. 

 

Økonomien 

Det er en stor udfordring at få økonomien i klubben til at hænge sammen. Ikke mindst fordi 

vores vision er at bringe den glade, traditionelle jazz i høj kvalitet ud i Næstved til en pris, der 



er overkommelig for et bredt publikum. 

 

Et medlemskab koster kr. 100,- pr. år. Vi har som regel ca. 60-100 deltagere til vores 

arrangementer på Hotel Vinhuset og til vores events har vi mellem 60 og 300 gæster. Alle 

bestyrelsesmedlemmer yder en stor arbejdsindsats og alle betaler på lige fod med de øvrige 

gæster for at deltage i klubbens arrangementer på Vinhuset. På de events hvor vi selv laver 

det hele, indkøb, mad, borddækning mv. er det på generalforsamlingen i marts 2019 

(medlemsforslag) vedtaget, at såfremt økonomien er til det, kan der gives fri entre til de, der 

hjælper med afviklingen af arrangementet. 

 

Bestyrelsen og deres pårørende laver selv al maden til bl.a. forårsfesten, til julefrokosten på 

Sydpolen og til Jazzfesten i Gl. Ridehus. I løbet af året lægges der mange timer i at skabe de 

bedste rammer, for at medlemmer og gæster kan få en hyggelig aften og en swingende 

musikoplevelse. 

 

Til alle arrangementer afholdes amerikansk lotteri, hvortil vi modtager sponsorgaver fra 

diverse forretningsdrivende og private i Næstved, hvilket er med til at styrke klubbens 

økonomi. 

 

En fast årlig støtte fra Næstved Kommune til Sct. Jørgens jazzklub vil medvirke til, at klubben 

kan langtidsplanlægge og holde den høje kvalitet i vores repertoire samt få nogle jazzorkestre 

til Næstved, der i øjeblikket prismæssigt ligger uden for vores formåen. En sådan kvalitet 

opnås kun gennem langsigtet planlægning og i samarbejde med andre jazzklubber på 

Sjælland. Ligeledes vil vi med en fast, årlig støtte fra Næstved Kommune kunne søge Statens 

Kunstfond og derved yderligere styrke vores økonomi. 

 

Med en styrket økonomi, vil vi kunne sætte projekter i gang, hvor der umiddelbart ingen eller 

få indtægter vil være. F.eks. Lindy hop /Swingdans på torvet, hvilket især vil tiltrække de 

unge, Børnejazzfestival som skal tilbydes til meget billige billetpriser, hvilket vil have stor 

betydning for børnefamilierne, vi vil kunne engagere større og mere kendte jazzbands, som 

kan trække jazzinteresserede gæster fra en større del af Sjælland og igen være med til at 

sætte fokus på Næstved. 

 

Mange af gæsterne der kommer udefra, bruger overnatningsmuligheder i byen, især på Hotel 

Vinhuset, der har et specielt tilbud til vores jazzarrangementer. 

 

Vores vision 

Sct. Jørgens Jazzklub vil tilbyde unikke oplevelser med god, svingende jazz i hyggelige 

omgivelser, der kan virke som inspiration og samlingspunkt for mennesker på tværs af 

aldersgrupper, sociale forhold, interesser og kompetencer. 

 

Sct. Jørgens Jazzklub vil bidrage positivt til et blomstrende kulturliv i Næstved Kommune. Vi 

arbejder med at få folk ’op af sofaen’ for at mødes til et jazzarrangement med hygge, 

fællesspisning og masser af socialt samvær. Disse arrangementer er med til at skabe 

fællesskab og samhørighed; værdier, vi føler, nogle gange går tabt i den hektiske, danske 

hverdag, hvor alt for mange har et stadigt mindre netværk uden de aktiviteter og sociale 

relationer, der er så vigtige for et godt og et sundt liv. 

 

Derfor arbejder vi i bestyrelsen i Sct. Jørgens Jazzklub på at sammensætte 

musikarrangementer således, at vi når ”ud over kanten”. Vi tilbyder et varieret repertoire af 

både danske, traditionelle jazzorkestre, nye, unge, danske fremadstormende bands og 

udenlandske orkestre; spændende musikarrangementer, der formår at trække folk til uanset, 

om de er unge eller ældre. 

 

Mere information 



Det er muligt at se billeder, videoer og program for vores arrangementer fra 2013 frem til 

2019 på vores hjemmeside: www.sctjoergennaestved.weebly.com. 

samt på vores facebookside: Sct. Jørgens Jazzklub hvor man kan følge aktuelle opslag og 

begivenheder 

 

Sct. Jørgens Jazzklub som medspiller til Næstveds Kulturpolitik 

Som Næstved Kommune ønsker Sct. Jørgens Jazzklub også et stærkt og levende kulturliv, og 

vi tror på, at mangfoldighed i de tilbud, der er i Næstved, er med til at skabe fællesskaber på 

tværs af generationer. 

 

Sct. Jørgens Jazzklub er med at sætte Næstved på Jazz-landkortet og synliggør og styrker 

Næstveds rolle som et sted, hvor der sker noget, bl.a. ved vores events, som i den grad får sat 

fokus på Næstved. 

 

Vi arbejder konstant på at medvirke til at skabe yderligere liv og oplevelser i Næstved og 

samarbejder med alle jazzinteresserede - både private og erhvervsliv fra nær og fjern - så vi 

sammen involverer os og deltager i fællesskabet. 

 

Bestyrelsen i Sct. Jørgens Jazzklub håber, at I vil se positivt på vores anmodning om støtte, så 

vi sammen med de øvrige initiativer i kommunen og foreningslivet fortsat kan bidrage til 

Næstveds positive udvikling. 

Vi ser frem til at høre fra Jer, og vi står naturligvis til rådighed, hvis I har spørgsmål eller 

behov for uddybning af ovenstående. 

 

Med venlig hilsen 

 

Solveig Hansen, kasserer og 

Kirsten Smidt Hansen, bestyrelsesmedlem, pr- og sponsoransvarlig 

På vegne af Sct. Jørgens Jazzklub 

e-mail sct.joergens.jazz@gmail.com 

 

Solveig Hansen | www.sctjoergennaestved.weebly.com 

2. maj 2019, klokken 11:30 

 

11. Udvikling og udbygning af Fladså Hallen i Mogenstrup. 

Anlægsønske - Udvikling og udbygning af Fladså Hallen i Mogenstrup – Opførelse af 

omklædningsbygning til brug for udendørsaktiviteter samt et ”Mødested” for børn, unge og 

ældre. 

 

 

Ansøgning til Kulturudvalget om støtte til udvikling og udbygning af Fladså Hallen, beliggende 

Mogenstrup Parkvej 10, Mogenstrup, 4700 Næstved. 

 

Der ansøges om 4.500.000, - kr. til finansiering af udvikling og udbygning af Fladså Hallen. 

Fladså Hallen er en selvejende institution. Hallen forestår egen drift, samt vil desuden stå som 

bygherre for nærværende projekt med teknisk byggerådgivning fra rådgivende ingeniør, der 

samtidig varetager funktionen som byggeleder. 

 

Den selvejende institution Fladså Hallens formål er jfr. Vedtægten, ”at lade hallen og 

udendørsanlæg virke som forsamlingssted for egnens befolkning, og med baggrund i et 

almennyttigt virke, at støtte idrætten og det kulturelle liv ved at anvende hallens faciliteter 

mv.” 



 

Plads til alle og social interaktion. 

Med udgangspunkt i dette formål, arbejder Fladså Hallens bestyrelse ud fra en strategi, hvor 

fokus er ”plads til alle”, der vil være aktive medspillere under institutionens formål. 

 

Strategien indbefatter ligeledes konceptet at fremme den sociale interaktion for lokalområdets 

borgere, såvel børn, unge samt ældre. 

 

Fladså Hallen er, sammen med lokalområdets mange og mangfoldige frivillige foreninger 

dynamo for vækst i den sydlige del af Næstved Kommune, da området tilbyder 

fritidsaktiviteter for alle borger uanset køn, alder eller kulturel baggrund. 

 

Fladså Hallen, med de mange fritidsaktiviteter giver livskvalitet for de ældre – samt er 

attraktive for børnefamilierne, og de unge mennesker, som ikke mindst erhvervslivet i hele 

kommunen, gerne vil tiltrække. 

 

Mogenstrup og omegn – et udkantsområde i STOR VÆKST. 

De stadig større forventninger, der stilles fra idrætsforeninger, ungdommen og borger-

grupper, gør det nødvendigt at tænke, på fremtiden og de udfordringer det giver, at være en 

del af Næstved Kommunes ”udkantsområde”. 

Fladså Hallen er en del af Næstved Kommunes tilbud til foreninger og borgere, og det er en 

stigende udfordring at leve op til alle brugeres/foreningernes behov, dels grundet den store 

konkurrence vi i denne del af kommunen oplever i forhold fritidsaktiviteter i Næstved midtby, 

og dels skal Hallen rumme alle Fladsåskolens indendørs og udendørs idræts faciliteter. 

Fladsåskolen, afd. Mogenstrup rummer en SFO samt 0. til 9. klasse hvor hele overbygningen 

6.-9. klasse fra 2 skoler nu er samlet i Mogenstrup. 

 

Mogenstrup og omegn er i stor vækst. Samtlige Kommunens byggegrunde er 2018 solgt og 

bebygget, og i år 2022 etablerer DSB en værkstedsbygning med efterspørgsel på 150 an-

satte. 

Henset til, at Fladså Hallen ligger i et attraktivt område, hvor kriminalitet og arbejdsløshed er 

ekstremt lav, flytter stadig flere børnefamilie til. Dette har tilvejebragt et massivt ønske fra 

borgerne om flere ”haltider”, samt opfyldelse af ungdommens og borgernes ønsker, om 

fritidslokale til et ”Mødested” i såvel dagtimerne som om aftenen. 

 

Nytteværdi for børn, unge og ældre – brobygning mellem generationerne. 

Vi indviede i 2018 en kunstgræsbane som har betydet en større udendørsaktivitet, og dermed 

et ekstra pres på de eksisterende omklædningsrum, som indendørsaktiviteterne også benytter. 

Der er nu så mange brugere i og udenfor Fladså Hallen, at vi ser os nødsaget til at opdele 

omklædningsfacilitererne for indendørs- og udendørsaktiviteter. Der er 4 omklædningsrum i 

Fladså Hallen, og når der er fodbold på banerne udenfor, samtidig med gymnastik, håndbold, 

badminton mv. inde i hallen, og løbe- og cykelklubberne ligeledes har behov for om-klædning 

og bad, er det desværre indimellem således, at nogle må tage hjem uden at have mulighed for 

at tage et bad og skifte tøj, hvilket Fladså Hallens bestyrelse ikke mener at kunne byde 

borgerne og brugerne af hallens faciliteter. Samtidig er det ikke et godt signal at sende til 

udefra kommende brugere, der besøger os for afvikling af eks. fodboldkampe m.m. 

 

Desuden har der gennem en årrække været stor efterspørgsel fra områdets unge om at have 

et sted at mødes med venner udenfor skoletiden. 

Fladså Hallens bestyrelse vil derfor i byggeprocessen indtænke et lokale, som områdets ældre 

kan benytte i dagtimerne, og ungdommen kan benytte efter skoletid. Dette vil ligeledes give 

de 2 grupperinger (unge og ældre) noget at være fælles om, hvilket vi håber kan medvirke til 

at give grupperne en større forståelse for hinanden samt en forståelse af, at man faktisk kan 

”bruge hinanden til noget”. Fladså Hallens bestyrelse ønsker at støtte op omkring dette tiltag. 

 



 

Fladså Hallen, Mogenstrup Parkvej 10, Mogenstrup, 4700 Næstved, ansøger derfor 

Kulturudvalget om at støtte projektet med de nævnte 4.500.000 kr., til; 

- Opførelse af lokale ”Mødested” for børn/unge og ældre. 

- Opførelse af omklædningsrum til udendørsaktiviteter (fodbold, håndbold, 

- parkour, cykelmotionister, Beach volley, løbeklubben m.v.) 

 

Byggeriet er anslået at beløbe sig til ca. 5.000.000 kr., og forventes påbegyndt i første halvår 

af 2020. 

Den Selvejende Institution Fladså Hallen agter at søge den resterende halve million kroner via 

fondsmidler. 

 

Den Selvejende Institution Fladså Hallen v/bestyrelsen / www.fladsaahallen.dk 

 

Mogenstrup, den 27. maj 2019 

 

 

Fladså Hallens bestyrelsen v/Pia Nygaard | www.fladsaahallen.dk 

31. maj 2019, klokken 11:20 

 

12. Ansøgning om tilbygning til den eksisterende Glumsø Hal. 

Mange foreninger såvel som skolen, har i dag stor glæde af Glumsø hallen, men vi har alle et 

fælles problem, nemlig manglende plads til opbevaring af redskaber til de forskellige 

sportsgrene. Dette betyder, ud over at en del redskaber opbevares i selve hallen (ulovligt?), at 

der hersker nærmest kaotiske tilstande i selve redskabrummet. Dette afstedkommer dels at 

redskaber ødelægges dels at der bruges uforholdsmæssig megen tid på at få redskaberne ind 

og ud af rummet når de skal bruges 

Det gør det ekstra svært at videreføre den gamle aftale mellem foreningerne og skolen om at 

de vederlagsfrit må anvende redskaberne under forudsætning af at de behandles godt og ikke 

ødelægges, MEN vi må erkende at såvel for skolens brug, som for de øvrige foreningers brug, 

er det svært at holde orden og undgå ødelæggelse når det hele er mokket sammen i et alt for 

lille redskabsrum. 

På den baggrund ansøger vi om en udvidelse til Glumsø Hallen udført som: 

 

Alternativ 1: Anslået pris Kr 760.000 excl. Moms *) 

91 m2 tilbygning udført som isoleret træskellet med fladt tag. 

Dette alternativ tager højde for det aktuelle behov for opbevaring og håndtering af redskaber. 

*) incl. konstruktion, myndighedsgodkendelse og tilsyn = kr 80.000 

 

Alternativ 2: Anslået pris Kr 2.800.000,- excl. moms. 

Bygningen 169 m2 udført i gule sten (som eksisterende bygning) parketgulv og tag i form af 

limtræsspær med built-up tag og indeholder ud over redskabsrum all-round rum for yoga, 

opvarmning, fitness, spinning, bordtennis m.m. 

I dette alternativ tages højde for dagsbehovet og fremtidigt behov bl.a. baseret på den 

planlagte tilflytning af borgere til byen. 

 

For yderligere info – se vedlagte bilag: 

Bilag 1: Billeder omkring opbevaring af redskaber: 

Bilag 2: Skitse, budget og billeder for alternativ 1: 

Bilag 3: Skitse for alternativ 2: 

 

På vegne af foreningerne er nedsat en projektgruppe *). Kontaktperson for denne gruppe er 



Visti S. Christoffersen / Email: ervichr@gmail.com / telefon 4123 2612 

*) 

Visti S. Christoffersen / Mobil 41232612 / E-mail: ervichr@gmail.com 

Søren Jensen/ Mobil 40264451 / E-mail: ungdom@glumsoebadminton.dk 

Henrik Aldershaab Boje Djurhuus / Mobil 30243481 / E-mail: henrik@aldershaab.dk 

 

Såvel ovenstående projektgruppe som undertegnede foreninger stiller meget gerne op til en 

yderligere dialog og står selvfølgelig til rådighed med nærmere afklaring eller oplysninger. 

 

Med venlig hilsen 

Foreningslivet/Suså skolen afd. Glumsø 

 

Glumsø Badminton v/Formand Kirsten V. Madsen 

Glumsø Tennis v/Formand Per Christensen 

Glumsø Gymnastikfor. v/Formand Michael Houlberg 

Suså IF Fodboldforening v/Formand Niels Bent Petersen 

Suså Floorball V/Formand Sam Frisenberg Jensen 

Suså skolen, skolebestyrelsen v/Formand Rikke Milan Nielsen 

Suså skolen, serviceleder v/Serv.leder Elo Isaksen 

GIV Glumsø Idræts Venner v/Formand Kurt Rasmussen 

Glumsø Lokalråd v/Formand Visti S. Christoffersen 

 

BEMÆRK - da bilagene ikke kan uploades til denne blog, er ansøgningen MED BILAG også 

tilsendt Kultur og Fritid / Centerchef Kim Christoffersen Dawartz, og kan rekvireres derfra. 

 

 

Visti S. Christoffersen 

22. juni 2019, klokken 19:26 

 

13. En målrettet Brobygningsindsats for børn og unge fra udsatte 

familier i Næstved 2020-2021 

Hvad er udfordringen med de udsatte børn og unge i Næstved? 

Næstved kommune har brug for at gøre en ekstra indsats, når man måler på unges 

foreningsdeltagelse. Indsatsen er nødvendig, da kommunen ligger under landsgennemsnittet, 

ifht. hvor mange unge der er aktive i foreninger. 

Vi ønsker med nærværende brobygningsindsats at skabe et målrettet projekt, der kan ændre 

på den lave foreningsdeltagelse i Næstved ved at understøtte de svageste unge til at blive 

aktive foreningsdeltagere. 

Foreningsdeltagelse er udover aktiv fysisk deltagelse også stedet hvor sociale netværk 

opbygges med stor positiv effekt for den enkelte unges trivsel. 

Vi ved fra Det Centrale Foreningsregister (CFR) og undersøgelser lavet af Danmarks statistik, 

at børn og unge i Næstved har en lavere foreningsdeltagelse end resten af landet og at frafald 

er et stort problem. Især i familier, hvor der er sociale udfordringer, og hvor forældrene ikke 

har en tilknytning eller positiv erfaring med foreningslivet, er der lav deltagelse i 

foreningsfællesskaber. Samtidig ved vi, at det har en stor positiv effekt på sundhed, trivsel og 

sociale kompetencer, at være en del af et (forenings-)fællesskab. 

 

Økonomi for det to-årige projekt 

Næstved Kommune ansøges i år 2020 om 150.000 kr. og i år 2021 om 95.000 kr. til projektet. 

Projektets samarbejdspartnere DGI Storstrømmen, Broen Næstved, Kultur & Fritid og Team 

Integration forventes at bidrage med følgende økonomi, detaljeret budget for de to år er 

udarbejdet. 



År 2020 i alt 300.000 kr. fordelt med DGI Storstrømmen 100.000 kr. – Broen Næstved 50.000 

kr. – Næstved Kommune 150.000 kr. 

År 2021 i alt 195.000 kr. fordelt med DGI Storstrømmen 50.000 kr. – Broen Næstved 50.000 

kr. – Næstved Kommune 95.000 kr. 

 

Mennesker bygger bro 

Som landsdækkende idrætsorganisation har DGI stor erfaring med at få en bred vifte af 

målgrupper til at indgå i positive fællesskaber med idræt og motion som omdrejningspunkt. 

Disse erfaringer vil vi bringe med os ind i Næstved kommunes brobygningsprojekt. 

Vi har de sidste 2 år haft afprøvet et projekt kaldet foreninger for alle – FFA - i Næstved 

kommune i samarbejde med kultur og fritid og team integration, som har vist, at en målrettet 

indsats har stor effekt på den unge målgruppe. Projektet var støttet af Integrationsministeriet. 

80 børn og unge af anden etnisk herkomst har i perioden fået tilknytning til det lokale 

foreningsliv, hvoraf over 60 stadig er aktive medlemmer. 

Det, der har vist sig at have størst betydning for de unges deltagelse i foreningslivet er, at en 

voksen arbejder systematisk med at få introduceret dem for foreningslivet i lokalområdet. Med 

baggrund i brobygningsarbejdet har det været muligt at rykke så mange fra inaktive til aktive 

medlemmer af foreningslivet. 

Vi kan nu se, at indsatsen virker. Vi ved samtidig, at en bred gruppe af børn og unge fra 

udsatte familier ikke er en del af foreningsfællesskaberne i Næstved. 

Derfor ønsker vi over de næste 2 år, dvs. 2020 og 2021, at bygge videre på 

brobygningsindsatsen ved at udvide den så en bredere gruppe af børn og unge i Næstved 

implementeres i projektet. 

Ligeledes vil vi arbejde på at forankre brobygningsindsatsen mere frivilligt, ved at der i den 

kommende periode arbejdes med at etablere et frivillig brobyggerkorps, der opbygges, 

kvalificeres og koordineres af de lønnede brobyggere og projektlederen. 

Det frivillige brobyggerkorps forankres i Broen Næstved (hjælpeorganisation, der støtter 

udsatte børn og unge til et aktivt fritidsliv). Broen Næstved kan videreføre projektet i deres 

regi efter projektets udløb og projektet kan videreføres af de lokale frivillige i Broen, hvorved 

organisationens arbejde også bliver styrket. 

Broen er i dag allerede involveret i projektet, da de har doneret kontingenter og grej til det 

nævnte FFA-projekt. 

 

DGI Storstrømmen forpligter sig i projektet til at understøtte og være tovholder på, at 

brobygningsteamet bliver etableret og så vidt muligt bliver selvbærende, men man må 

forvente, at Broen vil have brug for økonomisk støtte også efter endt projektperiode, hvis man 

ønsker at forlænge indsatsen. Dog vil en allerede etableret og afprøvet organisering og metode 

kræve langt færre ressourcer. 

 

Indsatsen – hvad kan den? 

Foreløbig evaluering af projektet ”Foreninger For Alle”, der udløber pr. 31.12.2019, viser 

følgende billede: 

• Der er mange potentielle forhindringer på vejen til deltagelse i foreningslivet, det kan være 

kontingent, udstyr, transport eller en mere diffus fornemmelse 

• af tryghed, som brobyggere håndterer med en kombination af forklaringsarbejde og logistik. 

• Det stod meget tidligt i forløbet klart, at arbejdet med en brobygger, der hjælper barnet eller 

det unge menneske over i foreningen, er altafgørende for indsatsen. Uden den håndholdte 

indsats, var det unge menneske formentlig aldrig blevet medlem eller var hurtigt faldet fra 

igen. 

• Brobyggerarbejdet er omfattende og tidskrævende, da det også omfatter en bredere 

relationsopbygning gennem eksempelvis sociale besøg i den udsatte unges familie. Samtidig 

trækker brobyggeren på sit netværk i idrætsforeningerne og taler løbende med bl.a. trænere 

om forløbet, for at kunne besvare spørgsmål og adressere evt. bekymringer de måtte have. De 

personlige relationer, der udvikles, lader til at have en stor positiv effekt på oplevelsen med 

projektet og med foreningslivet. 



 

Konklusion 

FFA-projektet fik gjort en stor del af deres deltagere foreningsaktive som følge af 

brobyggerarbejdet – de to lønnede brobyggere - og deres projekttræning. 

• Projektet har håndgribelige positive effekter for de deltagende flygtninges sproglæring, der 

burde kunne være overførbare til andre aktiviteter 

• Flygtninge oplever en mulighed for social netværksudbygning 

• Det lader til, at der er perspektiver i at forankre samarbejdet med foreninger i 

både idrætstimerne i grundskolen og i særlige forløb i sprogskolen 

• Projektets resultater hænger i høj grad sammen med de fagspecifikke indsatser 

fra bl.a. brobyggere, projekttrænere og lærere 

 

Organisering 

- Projektejer: 

o DGI Storstrømmen & Broen Næstved 

DGI Storstrømmen står fra år 2020 til 2021 for brobygningen og opbygningen af et frivilligt 

netværk af brobyggere som bliver forankret hos Broen Næstved. DGI forpligter sig som 

projektejer, men er klar til at overgive projektledelsen til Broen Næstved, når dette giver 

mening. 

Kommunen har ansvaret for at henvise udsatte børn og unge, som fagligt vurderes relevante 

for indsatsen. Rekruttering kan ske fra relevante kommunale sagsbehandlere, 

folkeskolelærere, diverse ungdomsorganisationer og andre der arbejder med, eller har kontakt 

med, udsatte børn og unge. 

De rekrutterende personer henviser til brobyggerne, som fortsætter indsatsen ved at sikre 

tilknytning til den ønskede idrætsforening. 

 

Mål for projektet 

Kvantitative mål: 

- Mindst 100 af børn og unge, som ikke allerede er foreningsaktive, vil benytte sig af et 

idrætstilbud i lokalområdet 

 

o Projektets 1. år 40 stk. 

o Projektets 2. år 60 stk. 

 

- Mindst 5 frivillige brobyggere er rekrutteret og klædt på til opgaven 

- Brobyggerne er i dialog med mindst 100 familier 

- Mindst 20 foreninger involverer sig i projektet 

 

Kvalitative mål: 

- Skabe en bedre tilknytning til det lokale foreningsliv hos børn og unge fra udsatte familier i 

Næstved 

- Åbne op til omverdenen for denne målgruppe 

- Arbejde for, at der er en åbenhed og inkluderende kultur i de deltagende foreninger i 

Næstved og at foreningerne opnår flere aktive medlemmer. 

- Arbejde for, at Broen Næstved etablerer sig i en struktur, hvor de frivillige brobyggere bliver 

en integreret del af Broen Næstved. 

- Broen Næstveds organisatoriske position og stabilitet styrkes for at skabe synlighed, og 

derved skabe lokalt ejerskab til indsatsen. 

 

DGI Storstrømmen | www.dgi.dk/storstroemmen 

27. juni 2019, klokken 13:40 

 



14. Næstved Sportscollege - udviklingsprojekt for "de små" sportsgrene 

Kære Næstved Kommune 

Sportscollege er inde i en fin udvikling med 34 elite piger og drenge i 18/19 til 46 i 19/20 samt 

etablering af kollegiebygning af Bolig Næstved. 

Dette er vi rigtig glade for, og den udvikling mener vi selv, er et stort skridt på vejen, til både 

at hæve niveauet og gøre sportscollege mere attraktivt for unge talenter. Sportscollege drives i 

dag i et samarbejde mellem Nif elite drenge, Team Fog, HG svømning og HG elite fodbold 

piger, Næstved Gymnasium og HF, ZBC, alle grundskoler og Vor Frue Skole. 

Sportscollege styres af en styregruppe med en repræsentant fra hver af de deltagende klubber 

og skoler, og Peter Ditlevsen er ansat som koordinator 

Administrationen af Sportscollege foretages af Næstved Gymnasium og hf, ligesom dele af 

fællestræningerne og andre aktiviteter i Sportscollege foregår dér. 

 

Sportscolleger er selvfølgelig åben for andre klubber og skoler, som vil leve op til de visioner 

og rammebetingelser som er aftalt. Da det kan være svært for mindre klubber at leve op til 

alle krav – f.eks. om ekstra træning, sundhedssektor mm. 

Derfor giver det rigtig god mening, at sportscollege tager sig af disse opgaver, og samler nogle 

af vores største talenter inden for de små idrætsgrene, som f.eks. motocross, 5 kamp, roning, 

bordtennis, cykling osv., 

Dette er sportsgrene, hvor der typisk er et eller to talenter, hvor sportscollege så ville kunne 

tilbyde 2 morgentræninger om ugen, mentaltræning og arrangementer hvor der kommer 

gæster udefra, til at fortælle om f.eks. kost, motivation, fysiologi, planlægning af tid, osv. 

Dette er desværre ikke muligt i dag indenfor den økonomiske ramme som Sportscollege har. 

 

Vi ønsker derfor at starte et udviklings projekt over de næste 3 år, og dette vil det første år 

give en ekstra udgift for sportscollege på kr. 30.000,- som vi hermed søger Næstved 

Kommune om. Vi kan forhåbentligt i fællesskab hæve talent massen i Næstved, ved at give 

mulighed for at flere klubber og talentfulde unge mennesker, kan bliver en del af sportscollege. 

Det er en opgave, sportscollege kan løfte sammen med klubberne og Næstved kommune. Det 

forventes at 10-15 talenter vil tage i mod dette tilbud. 

 

Næstved Sportscollege, Susanne Stubgaard | https://www.naestvedsportscollege.dk/ 

8. juli 2019, klokken 08:21 

15. Ansøgning om et fast årligt driftstilskud til dækning 

af de faste udgifter til Kulturladen. 

 

Til - Næstved kommunes Kultur- og Demokratiudvalget. Budget 2020. 

 

Vedrørende: Ansøgning om et fast årligt tilskud på 60.000 kr. til Kulturladen. 

 

Projektet med renovering af Kulturladen for 2,8 mio. i 2003-2004 er sket via byfornyelses 

midler, med deraf kommunal medfinansiering. 

Udgifterne vedrørende projektet blev afholdt direkte via kommunens kasse. 

 

I byggeprojektet indgik, at der ikke skulle være køkkenfaciliteter, - men blot et anretter 

køkken. 

Årsagen hertil skyldes de konkurrencemæssige forhold overfor Fuglebjerg kro, Fuglebjerg 

Forsamlingshus og Cafeteriaet i Fuglebjerg-Hallen. 

 

Ifølge de kommunale regnskaber fra 2004 til og med år 2017 har der været ydet kommunalt 



tilskud til driften. Primært til de faste udgifter til varme, el, vandafledningsafgift og forsikringer 

som i året 2018 har udgjort 59.031 kr. 

I samme periode har kommunens og institutioner m.v. kunne benytte Kulturladen 

vederlagsfrit. 

 

Kulturladens lejeindtægter kommer primært fra private, foreninger m.fl. – samt mindre 

overskud ved arrangementer. 

 

Ved kommunale politikeres deltagelse i møder i Kulturladen, har vi altid hørt positive 

udmeldinger om Kulturladens betydning i lokalområdet, herunder også den beskedne 

økonomiske tilskudsramme som har været på det kommunale budget. 

 

Såvel den ind- som udvendige vedligeholdelse af Kulturladen er i alle årene udført af 

bestyrelsens medlemmer. 

 

Kulturladen vil fremadrettet få det økonomisk meget vanskeligt, primært fordi, at 

Kulturudvalget besluttede, at der ikke fremover skulle afsættes et fast årligt tilskud til 

Kulturladen med virkning fra 2018. 

 

Vi syntes, det er vigtigt, at der i vores område er et kulturhus, som er rammen om gode 

fællesoplevelser, men de økonomiske betingelser gør Kulturladens fremtid mere end usikker. 

 

"Et årligt tilskud, der dækker de faste driftsudgifter (i 2020 altså 60.000 kr.) vil give en 

økonomisk sikkerhed. Den vil betyde, at bestyrelsen, i stedet for at fokusere på driften af 

Kulturladen, kan bruge energien og entusiasmen på planlægning og afholdelse af kulturelle 

arrangementer." 

 

Ved bevilling af tilskud, vil kommunens institutioner - kunne benytte Kulturladen vederlagsfrit. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Jens Finne 

 

 

Jens Finne | www: Kulturladen.dk 

8. juli 2019, klokken 17:14 

 

16. Padelbane på NTK-tennis anlæg på Nygårsdsvej 

Vi søger om 475.000 kr. til etablering af en padeltennis bane på anlægget på Nygårdsvej. 

 

NTK-tennis fylder 125 år i august i år, og klubben er stadig omstillingsparat og klar til nye 

udfordringer og opgaver til gavn og glæde for nye og "gamle" medlemmer. 

 

Padeltennis er meget udbredt i lande som Spanien, USA og Sveringe, men i Danmark re 

padeltennis stadig relativt nyt. 

Padeltennis er 80% tennis og 20% squash, og det er en sport, der kan dyrkes af alle 

aldersgrupper. 

 

Padeltennis skaber ny dynamik og synergi i klubben og giver tilvækst af nye medlemmer. 

 

Padeltennis er en makkesport der er let at komme i gang med - den er ekstremt social og sjov. 



 

Padeltennis spilles på en bane 10x20 meter stor bane med høje klare vægge og et net på 

tværs. 

 

Etablering af en padeltennis bane vil ikke kun være til glæde for klubbens medlemmer, idet 

banen også kan lejes på timebasis af alle. 

 

På vegne af NTK-tennis bestyrelse 

Leon Lindevang 

Mail: leon.lindevang@me.com 

tlf.: 20 76 13 03 

 

Næstved tennis klub | www.ntk-tennis.dk 

25. juli 2019, klokken 12:59 

 

17. Udvidelse af holmegaardhallen 

Projekt udbygning af Holmegaardhallen 

I Holmegaardhallens målsætninger, der er skrevet ind i partnerskabsaftalen med Næstved 

kommune, står der, at Hallen skal være samlingspunkt for lokale aktiviteter såvel idrætslige og 

sociale som kulturelle. Vi skal kunne tilbyde børn, unge, voksne og ældre at deltage i 

aktiviteter, der kan styrke deres livskvalitet og øge deres sundhed. 

Holmegaardhallen har i bestræbelserne på at indfri målsætningen, gennemført en 

borgerundersøgelse i Fensmark, der tydeligt viser et behov for en udvidelse af 

Holmegaardhallen. 

DGI har udarbejdet et rumprogram i forhold til de indkomne svar fra borgerne. 

Rumprogrammet viser et behov for en hal 2, skydebane, omklædning til udendørs sport, 

udvidelse af billard, fitnesslokale, kunststofbane, multibane, cafeområde/klublokale, 

reception/kontor, elevator (handicapvenlig), legeområde inde og ude. 

Udvidelsen skal opføres i bæredygtige materialer og baseres på grøn energi, så driften 

efterfølgende både på den nuværende og den/de nye bygninger vil være bæredygtig og 

miljørigtig, derved også have lavere driftsomkostning. 

Projektet kan opdeles i etaper, hvor vi ser, at første etape kan være skydebane, udvidelse af 

billard, omklædning til udendørssport, klublokale og fitnesslokale, Cafe, reception og kontor, 

lokale med plads til redskaber(gymnastik). 

Fordele: 

Fodbold fraflytter Villavej. 

Vi får samlet sportsaktiviteterne ved hallen. 

Skydebanen skal ikke renoveres, og lokalet kan bruges til andet. 

Skydebanens lokaler kan bruges til andet f.eks E- sport, møder mm., når skydebanen ikke 

bruges. 

Billard kan afholde turneringer 

Fitness (mulighed for indtægt kr. ca. 150.000 pr år), 

Cafeområde mulighed for E sport. 

 

DGI huse og haller har estimeret at hele pakken koster ca. 40 millioner. Med de undersøgelser 

vi har foretaget vil første etape koste ca. 15 mill.. 

I første omgang søger vi Næstved kommune om kr. 200.000. til brug ved udarbejdelse af et 

prospekt, der skal bruges, som oplæg til ansøgning hos fonde o.lign. 

Skydeklubben har lidt midler, og de kan søge DGI om tilskud. 

 

På vegne af ældreidræt, Holmegaard fodbold, håndbold, badminton, billard, tennis, Fensmark 



IF m. fl. 

Holmegaard hallens bestyrelse 

 

Holmegaard Hallen | holmegaardhallen.dk 

14. august 2019, klokken 08:55 

 

 

 

18. Facilitetspulje til foreninger 1 mio. kr. igen i 2020 

Fritidsudvalget har det store ønske, at vi igen i 2020 får mulighed for at have en pulje på 1 

mio. kr., som de folkeoplysende foreninger med egne eller lejede lokaler kan ansøge om 

tilskud til at løfte en investering i foreningens klubhus, aktivitetsrum eller udearealer. En lang 

række foreninger har i 2018 og 2019 fået glæde af kommunal medfinansiering, som har løftet 

standarden og holdbarheden af foreningernes fysiske rammer. Det gælder fx nyt tag, nyt 

køkken, ny facade, ny varmeløsning, efterisolering, forbedret tilgængelighed, overdækkede 

aktivitetszoner osv. Penge fra kommunen suppleres med egne midler og bidrag fra fonde mv. 

+ frivilligt arbejde og således har det vist sig, at 1 mio. fra kommunen skaber forbedringer for 

3-4 mio. kr. lokalt. Der er flere projekter i støbeskeen hos vores mange foreninger og vi har 

brug for, at der også i 2020 kunne findes 1 mio. kr. i nye friske penge til Facilitetspuljen. 

På vegne af Fritidsudvalget - Torben Stenstrup 

 

Torben Stenstrup 

16. august 2019, klokken 09:25 

19. Friluftsstrategien 

Shelter med bålplads ved Toksværd klubhus 

Søger 300.000kr 

Shelter med bålpladsen, vil give turister og ud folk en god og spændene oplevelse, der vil 

være mulighed for toilet ved klubhuset 

Shelter med bålplads er en del af flere tiltag i området 

Vi har samlet 50.000kr ind 

Vi håber meget på, at I kan se jer selv som støtte til vores shelter med bålplads og glæder os 

til at høre fra jer. 

Mvh Kenneth Sørensen 

 

 

kenneth sørensen 

27. marts 2019, klokken 22:31 

20. Renlighed og miljø,også i Tappernøje! 

I alle de år som er gået,efter kommunens overtagelse af pasningspligten i Tappernøje,ser man 

følgende IKKE blive gjort;beskæring langs cykelsti på Hovedvejen,ligeledes fejning og 

oprensning ved støttemure,midterheller,græsslåning under autoværn midt i byen. Repressalier 

mod 2 miljøbelastende personer. Begge steder er en stor ophobning af gamle udrangerede 

biler-traktorer som stinker af olie. Disse ting fremmer ikke tilflytningen til vores ellers 

hyggelige landsby! Mvh. Preben Rasmussen. 

 

Preben Rasmussen 



8. april 2019, klokken 16:09 

 

 

NB. Høringssvar nr. 20 er administrativt revideret af hensyn til personhenførbare oplysninger i 

beskrivelsen.  
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