Kultur- og Demokratiudvalget
Kultur- og Demokratiudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver på
borgerservice- kultur-, fritids-, landdistriktsudviklings- og lokalrådsområdet,
herunder opgaver vedrørende fritidstilbud til børn og unge, folkeoplysning og
foreningsvirksomhed, biblioteksvæsen, musikskoler, teater, museer, idrætshaller og
-anlæg, børnekultur samt borgerservice. Derudover har Kultur- og
Demokratiudvalget ansvaret for kulturaftaler med staten, demokrati- og
borgerinddragelse samt udlån og leje af kommunens lokaler til foreninger m.fl.

kultKIT dansk-tyske møder
I 2019 har 7 dansk-tyske projekter udført af Næstved-aktører modtaget støtte af
EU-projektet kultKIT, der fremmer det grænseoverskridende samarbejde i Femern
Bælt-regionen med midler fra den Europæiske Fond for Regional Udvikling.
Projekterne har haft en samlet volumen på 264.672 kroner.
Fladså Håndbold – HSG Holsteinische Schweiz. Tilskud 54.000 kroner. Antal
deltagere: 65.
Næstved Kulturforening – Die Brücke. Tilskud: 42.840 kroner. Antal deltagere: 50.
Næstved Kommune Kultur og Fritid – der Mönchweg. Tilskud: 35.741 kroner
Holmegaard GB – VFB Lübeck. Tilskud: 44.637 kroner. Antal deltagere 57
AOF Næstved - VHS Ratekau. Tilskud (2019) 35.388 kroner. Antal deltagere: 48
VUC Næstved – Trave-Gymnasium. Tilskud: 16.208 kroner. Antal deltagere: 86
Næstved Gymnasium - Thomas-Mann-Schule Lübeck. Tilskud: 35.858 kroner. Antal
deltagere: 29.
Alle projekterne har haft fokus på projektdeltagernes interaktion, der skal skabe
interkulturelle perspektiver og fremme sproglige kompetencer. Derudover har
projekterne haft fokus på viden- og erfaringsudveksling på organisatorisk niveau
samt synliggørelsen af regionen som et attraktivt sted at arbejde og bo.
Ud over projekterne har 6 aktører fra Næstved fået tilskud til projektforberedende
møder med potentielle tyske samarbejdspartnere.
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Næstved Kulturforening – Die Brücke
Næstved Kulturforening og Die Brücke fra Lübeck har skabt en platform, der gør det
muligt for psykisk sårbare at mødes, dele erfaringer og dyrke kunstnerisk
udfoldelse. Erfaringsudvekslingen har et praktisk perspektiv, der f.eks. kan opleves i
forbindelse med afholdelsen af udstillinger som Handi-Art samt et deltagerorienteret
perspektiv, idet deltagerne i mødet med den tyske kultur tematiserer dem selv som
borgere i Danmark hhv. Tyskland med de deraf afledte selverkendelser om egne
færdigheder og formåen.
Samarbejdet mellem Næstved Kulturforening og die Brücke viser, hvordan
foreninger, skoler og andre aktører fra Næstved kan skabe grænseoverskridende
merværdi, der både har en positiv effekt på de enkelte projektdeltagere,
projektaktørerne og det omkringliggende samfund.
Om kultKIT dansk-tyske møder
Næstved Kommune har ansvaret for udførelsen af kultKIT. Der samarbejdes med
Vordingborg, Guldborgsund og Lolland Kommuner samt Stadt Fehmarn, Kreis
Ostholstein, der Kastanienhof og Hansestadt Lübeck i Tyskland.

Kultur- og Demokratiudvalgets lokaldemokratimidler
Kultur- og Demokratiudvalgets lokaldemokratimidler bliver brugt til at understøtte
lokale initiativer for at forbedre fællesskab og faciliteter i lokalområderne.
Som eksempel henvendte Glumsø Vinterbadeforening i samarbejde med Lokalrådet
for Glumsø og omegn sig i 2018 til Kultur og Fritid med ønsket om at etablere
vinterbaderfaciliteter ved Glumsø Sø. Efter dialog med myndighederne mundede
projektet ud i en badebro, tilgængelig for cykelrickshaws, el-scootere og kørestole,
til i alt 216.000 kr. Vinterbaderklubben rejste i løbet af 2019 størstedelen af beløbet
via private og offentlige fonde, og suppleret med en underskudsgaranti fra
lokaldemokratimidlerne blev badebroen en realitet. Den blev indviet 4. januar 2020.

Temamøder – uddannelse til vores frivillige foreningsledere
Kultur & Demokratiudvalget og Fritidsudvalget har med udgangen af 2019 afviklet
49 temamøder som fyraftensmøder målrettet især bestyrelsesmedlemmer i fritids-,
kultur og sociale foreninger fra hele Næstved.
Fritidsudvalget har finansieret temamøderne og i alle årene rakt hånden ud til
tværgående samarbejde så også Frivilligcentrets frivillig/sociale i stort tal har
deltaget i møderne.
Temamøder relaterer sig primært til de nævnte foreningers bestyrelsesarbejde, idet
de inspirerer og motiverer bestyrelsesmedlemmerne til ”turn around” med
nytænkning og involvering af nye målgrupper som fokusområder.
Temamøderne, som er af 3,5 timers varighed, har levet deres eget liv siden 2013
fordelt over hele året med en gennemsnitlig deltagelse på 45 personer.
Møderækken sluttede i 2019 med temamøderne ”Bestyrelsens ansvar og opgaver”,
”Foreningens alarmberedskab” og ”Fra jeg- til vi-orienteret indstilling.”
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Temamødernes popularitet aflæser vi ved rigtig gode evalueringer efter hvert
temamøde, hvor deltagerne også har mulighed for at ønske nye/andre temaer.
Temaer i foråret 2020 er ”Er det svært at være ung i dag”, ”Bliv synlig på digitale
medier” og ”Ny i bestyrelsen”.
En succes, der her ved indgangen til 2020, fortsætter på 8. år med temamøde nr.
50 til glæde for de frivillige foreningsledere i Næstved.

Kultur- og Demokratiudvalgets økonomi
På Kultur- og Demokratiudvalgets område administreres økonomien på
politikområdet Kultur og Fritid, herunder også Borgerserviceområdet.
Drift
Der var i 2019 budgetteret med nettodriftsudgifter på 125,8 millioner kroner.
Forbruget i 2019 blev samlet 123,1 millioner kroner og dermed et overskud på 2,8
millioner kroner.
Af nedenstående tabel fremgår budget og forbrug på Kultur- og Demokratiudvalgets
politikområde.
Negative tal er indtægter,
positive tal er udgifter,
1.000 kroner

Kultur og Fritid

Oprindeligt
budget 2019

Korrigeret
budget 2019

Regnskab 2019

Afvigelse i forhold til
korrigeret budget
+ =underskud
- =overskud

122.070

125.842

123.084

-2.759

Overskuddet på Kultur og Fritid skyldes primært overskud på de centrale konti.
Beløbet overføres til 2020 til dækning af blandt andet ekstrafinansiering af
betonrenovering i Fladså Svømmehal og ansættelse af en foreningskonsulent i en 2årig periode 2019-2021.
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