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Hvad bruger borgerne deres fritid på?
Det vil Kultur- og Demokratiudvalget gerne vide, når de skal prioritere, hvordan kultur- og
idrætspengene skal fordeles de næste 8-10 år. I starten af april vil 8.000 tilfældigt udvalgte
derfor modtage et spørgeskema i deres e-boks. Ved deltagelse i undersøgelsen har man
mulighed for at vinde forskellige præmier. Resultaterne af undersøgelsen forventes at være
klar i slutningen af juni 2018. Læs mere om undersøgelsen her.
Hvordan skaffer man penge til foreningen?
Kom med til forårets sidste gratis temamøde den 25. april og få gode ideer til, hvordan
foreningen kan søge tilskud fra fonde og puljer. Torben Stenstrup fortæller, hvad der er vigtigt
i en ansøgning, og præsenterer relevante puljer og fonde. Læs mere her.
kultKIT afslutningsevent
Den 5. maj fejres to års dansk-tysk samarbejde mellem foreninger, kulturaktører,
organisationer, institutioner, forvaltninger mm. Projektet kultKIT har støttet mere end 35
mikroprojekter, og der er sat mange ”skibe” i søen, der vil udvikle sproglige kundskaber på
begge sider af grænsen og forbedre kendskabet til nabolandet. Alle er velkomne til at deltage i
afslutningseventen, der finder sted i Lübeck. Se mere på kultKITs hjemmeside.
Politikere inviterer til høring om kulturpolitik
Den 7. maj har alle mulighed for at give deres input og kommentarer vedr. den kommende
kulturpolitik for Næstved Kommune, når Kultur- og Demokratiudvalget afholder høring på
Grønnegades Kaserne Kulturcenter kl. 18.30. Læs mere om kulturpolitikken og høringen her.
Har du forslag til budgettet for 2019?
Nu er der igen 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. Du kan
også møde op til borgermøde den 5. april kl. 17-20 på Grønnegades Kaserne Kulturcenter og
høre mere om budget 2019 og give dine input til Byrådet.
Børnekulturfestival
Fra 14.-19. maj er der Børnekulturfestival i Næstved. Festivalen afsluttes i år med en
familiedag lørdag den 20. maj kl. 10-13, hvor der vil være koncerter og aktiviteter, og så vil
man selvfølgelig som altid kunne møde den populære, grønne drage Næssi. Se programmet for
festivalen her.
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Næssis app til børn
Vidste du, at Næssi har sin egen app? På den kan du (eller dit barn) lytte til alle Næssis dejlige
sange og se musikvideoerne. Du kan også spille vendespil, farvelægge et billede og lave din
egen melodi. Appen kan downloades gratis via APP-store og Google Play. Læs mere her.
Medlemmer søges til bylivsgruppe
Næstveds bymidte skal udvikles og i den forbindelse nedsættes en gruppe, der skal sætte
events og projekter i søen. Næstveds borgere skal være bredt repræsenteret i gruppen, og alle
kan søge om at blive en del af den. Fristen for ansøgning er 18. april. Læs mere her.
Søg tilskud til aktiviteter nær kysten
Nordea-fonden støtter i år projekter, som skaber aktivitet og styrker fællesskabet langs
Danmarks kyster. Foreninger og organisationer kan søge fra 100.000 kr. op til 1 mio. kr. i
støtte. Der kan søges tilskud til aktiviteter inden for sundhed, motion, natur og kultur. Læs
mere her.
HUSK forenings- og fritidskonferencen 14. april
Der er stadig åbent for tilmelding! Læs mere og tilmeld dig her.

