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Styr på persondata
Vi har samlet informationer og relevante links til foreninger vedrørende den nye
persondataforordning, der trådte i kraft den 25. maj. Læs mere her.
I efteråret planlægges en gentagelse af temamødet om, hvad foreninger skal være
opmærksomme på i forhold til persondata. Temamøderne annonceres bl.a. her i nyhedsbrevet
og på denne side.
Giv foreningens mening til kende
7. juni udsendes et spørgeskema via e-mail til foreninger i Næstved Kommune, som derved får
mulighed for at give deres syn på foreningernes vilkår, udviklingen i foreningen, samarbejdet
med kommunen m.m. Ved besvarelse af undersøgelsen, kan foreningen deltage i en
lodtrækning om 3 x 5.000 kr. til foreningens virke. Foreninger der mod forventning ikke
modtager link til undersøgelsen, kan få undersøgelsen tilsendt ved henvendelse til Kultur og
Fritid på tlf. 55883020 eller ckb@naestved.dk.
Undersøgelse af fritidsvaner er slut
Kultur- og Demokratiudvalgets spørgeskemaundersøgelse vedrørende borgernes fritidsvaner er
afsluttet. Svarene vil – ligesom foreningernes svar i den igangværende foreningsundersøgelse
– indgå i både det politiske udvalgs og også i Fritidsudvalgets arbejde, når de skal planlægge
og udvikle rammer og vilkår for kultur- og fritidslivet i Næstved Kommune. Du kan læse lidt
om resultatet af fritidsvane-undersøgelsen her.
Nyt kunstgræsanlæg på vej
Arbejdet med at anlægge en ny kunstgræsbane ved Fladså Hallen er netop skudt i gang. Til
efteråret vil alle fodboldklubber kunne booke banen via Foreningsportalen. Projektet realiseres
i et samarbejde mellem fodboldklubben FK Sydsjælland 05 og Næstved Kommune. Banen
anlægges som en ”build up” bane, dvs. der lægges grus og sten oven på den nuværende
fodboldbane, hvorpå der udrulles et kunstgræstæppe. Det forventes, at den ny bane indvies
ved et ”åbent hus arrangement” fredag den 31.august kl. 16.00.
Kommunens budget for 2019
Der er stadig mulighed for at stille forslag til, hvordan politikerne skal prioritere pengene i det
kommende år. Klik ind budgetbloggen og vælg hvilket udvalg, du vil stille forslag til.
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