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Fritidsudvalgets mål til udgangen af 2025

Se dagsordener og referater på:
www.naestved.dk - søg Fritidsudvalget.

Mødes med Kultur- 
og Idrætsudvalget to 

gange årligt

Ny politik for 
folkeoplysnings- 

området

Dialogmøder 
med Næstved 

Idræts Unionen, 
Aften-

skolernes Samråd 
samt 

Børne- og 
Ungdoms- 

foreningernes 
Samråd 

Arbejde på 
etableringen af et 

Foreningernes Hus

Motivere til øget 
samarbejde 
på tværs af 

foreningslivet

Forenkle 
foreningernes  
administrative 

opgaver

Synliggøre 
foreningernes 

aktiviteter 
og tilbud 

Styrke foreningerne 
i lokalområderne

Evaluere udvalgets 
eksisterende tiltag 

samt skabe 
nye tiltag

Pulje til 
forenings- 
faciliteter

Fritidsudvalgets virkeområder
Fritidsudvalget fordeler hvert år en økonomisk ramme på ca. 24 mio. 
kr. til de folkeoplysende foreninger.Blandt andet:

• Medlemstilskud til ca. 140 foreninger med fokus på idræt, 
 spejder samt øvrige børne- og ungdomsforeninger

• Tilskud til aftenskolernes undervisning

• Lokaletilskud til foreningerne

• Gratis temamøder for frivillige

• Årlig hædring af frivillighed i form af Ildsjæleprisen, 
 Foreningsprisen og Ungdomsprisen

• Aktive Feriedage for kommunes skolebørn

• Pulje til uddannelse af trænere og ledere

• Pulje til udvikling og nye tiltag

• Afholdelse af Forenings- og Fritidskonference i 2024

Fritidsudvalgets baggrund
Fritidsudvalget består af ni medlemmer fra forskellige typer af folke-
oplysende foreninger. De vælges for en 4-årig periode på demokra-
tisk vis. Udvalget fungerer som bindeled mellem alle de foreninger i 
Næstved Kommune, der er omfattet af Folkeoplysningsloven 
(fx idrætsforeninger, spejdere, rollespillere, amatørteater m.fl.) 
og Næstved Kommunes politikere samt ansatte i kommunen.

Folkeoplysningsloven giver foreninger mulighed for at gennemføre 
aktiviteter for både børn, unge og voksne.

Godkendte, folkeoplysende foreninger i Næstved Kommune har 
mulighed for at søge tilskud og benytte kommunens lokaler og 
faciliteter. 
Læs mere her: www.naestved.dk/fritid/frivillighed-og-foreninger


