
Referat fra Næstved Firma Sports ordinære generalforsamling 2018 
  
Tid og sted:  Tirsdag den 28. marts 2017 kl 19.00 i Cafeen, Næstved Firma Sport, Kasernevej 24, Næstved  

Dagsorden:  1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.  

  2. Valg af dirigent.  

  3. Beretning fra bestyrelsen og evt. udvalg.  

  4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.  

  5. Indkomne forslag.  

  6. Fremlæggelse af budget til orientering.  

  7. Valg i henhold til vedtægternes §10.  

  8. Eventuelt, herunder uddeling af hædersbevisninger.  

  

Formand Lise Skovgård bød velkommen til generalforsamlingen.  

Ad 1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.  

  Der var mødt 18 stemmeberettigede medlemmer.  

Ad 2. Valg af dirigent.  

  Ole Pilegaard Hansen.  

  Ole konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.  

Ad 3. Beretning fra bestyrelsen.  

Jeg begynder jo helt traditionelt med det positive, og det er der masser af i Næstved Firma Sport. 

Vores økonomi er i top – et overskud på næsten 100.000 kr. i 2017 trods store uforudsete udgifter 

vil mange foreninger misunde os, og om godt 3 år har vi betalt lånet ud – det lån, som blev 

optaget i firmaidrætsforbundet i sin tid, da Idrætscentret skulle bygges om til formålet. En sund 

økonomi er et solidt grundlag for arbejdet. Der er ingen brændende platform her.  

Vi har lukket to aktiviteter i 2017 pga manglende tilslutning, nemlig løb og Bodytoning, men vi har 

startet to nye – Mandegymnastik og Blid yoga. Og så har vi haft den glæde, at Petanque er vendt 

tilbage til os. Det er så dejligt at opleve aktivitet på banerne igen, og ikke mindst at se så mange af 

Jer denne aften, og som hjælpere til vore events.  

Og vi havde mange events i 2017, hvor vi havde brug for frivillige. Vi lykkedes med at afvikle 8 

store og mindre events, nemlig Mærk Næstved løbet, Ladywalk, Danmarksstafetten, Skolernes 

Motionsdag - og som noget helt nyt Arbejdspladsernes Motionsdag - Julemærkemarchen, ES Cup 

og Støt Brysternes. Tre af dem i samarbejde med HGATM og SeniorMotion – det betyder jo, at 

meget mere kan lade sig gøre. I NFS hylder vi ikke udtrykket ”ene men stærk” - vi tror, at 

samarbejde styrker og beriger.  



Der var en event, vi ikke lykkedes med i 2017, nemlig Rigtige mænd løbet – en skæbne vi deler 

med mange andre firmaidrætsforeninger over hele landet, men derfor var det ærgerligt alligevel! 

Vi inviterede til gratis træning med Bent (vores tidl. løbeudvalgsformand) - Bent var også med i 

planlægningen af løbet – kun 2 dukkede op til gratis træning – kun 5 hold var med i Sjakket, og kun 

et hold meldte sig til selve løbet, og dem sendte vi til Slagelse, som fik hold fra både Sorø og 

Kalundborg, og som derfor kunne gennemføre. Det sker jævnligt, at jeg ser misundeligt mod 

vennerne i Firmaidræt Slagelse, som har et fantastisk samarbejde med deres kommune – den 

bakker op om mange af deres arrangementer, og det betyder så meget! Næstved kommune er 

desværre tung at danse med, selvom vi inviterer til gratis arrangementer a la Arbejdspladsernes 

Motionsdag. Så gode råd modtages for at få hul igennem til vores kommune!!!  

Alligevel kom der noget godt ud af det, nemlig Mandegymnastik med indbygget Kropsanalyse, som 

Bent blev inspireret til.   

Vi har nogle utroligt arbejdsomme og dygtige frivillige i NFS – ellers kunne alt det her slet ikke lade 

sig gøre. Vi fik en ny aktiv udvalgsformand – eller kontaktperson, som vi er begyndt at kalde det – 

Lene Larsen, og det er lykkedes Lene på kort tid at vende udviklingen for Zumba, som ellers har 

været for nedadgående i mange år. Sådan er det ikke længere. Lene laver events og brunch 

arrangementer for medlemmerne og interesserede udefra, som kan komme og danse med vore 

dygtige instruktører, og se hvad vi kan. Og så er Lene sammen med Vivi meget aktiv på facebook, 

og det virker! Det er en flot indsats, og bestyrelsen har nydt at følge med på sidelinjen.   

Merete trådte ind og ud igen af bestyrelsen i årets løb, og hjalp Rita med økonomien i en god 

periode. Vi kunne godt bruge en ny Merete – eller endnu bedre et par mænd i bestyrelsen. Det er 

småt med ligestillingen hos os. Og selvom vi bevilger os selv nogle botox behandlinger, bliver vi 

altså ikke yngre af det!!! Og vi er forhåbentlig blevet bedre til at tage imod nye 

bestyrelsesmedlemmer…. 

Dermed er vi fremme ved vores helt stor udfordring, nemlig rekruttering af frivillige til bl.a. 

bestyrelsesarbejdet - som kontaktpersoner, osv. Vi er tre bedagede fruentimmer i bestyrelsen, og 

der er både behov for flere – og for lidt yngre – 50 + 60 + ville være fint. Det er derfor, vi har sat et 

udviklingsforløb i gang i NFS, og kick off var seminaret lørdag den 10. marts, som en del af jer 

deltog i. Det første bestyrelsen har kastet sig over efter seminaret, er rekrutteringen af flere 

frivillige. Alle udvalgsformænd og kontaktpersoner skal op på ølkassen i deres aktiviteter og dele 

et lille spørgeskema ud, så vi får overblik over: 

• hvem, der har lyst til frivilligt arbejde 

• hvor mange, der har lyst til det 

• hvad de har lyst til at arbejde med 

• og hvor meget tid de kan afsætte til frivilligt arbejde.  



 

Det har vi store forventninger til, for der er helt sikkert flere derude med mod på at have et sjovt, 

hyggeligt og meningsfuldt frivilligt arbejde. De skal måske bare have en personlig opfordring  

Og jo, så har det været utroligt træls med skimmelsvampen på kontorerne, som har betydet, at vi 

har været ”hjemløse” i 4 måneder nu - det er noget af det, der trækker tænder ud, fordi 

kommunen ikke følger op på tingene, så det sejler, og vi skal selv ringe, rykke, skrive mails, være 

sure, osv. osv. Den loftsplade, der er faldet ned i hallen, er heller ikke sat op igen, men det er 

forhåbentlig snart overstået.  Ærgerligt at slutte beretningen af med noget træls!     

Der var ros og flere spørgsmål til beretningen, som alle blev besvaret. Beretningen blev taget 

til efterretning.  

Ad 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.  

Regnskabet 2017 blev fremlagt af økonomiansvarlig Rita 

Danielsen.  

Ad 5. Indkomne forslag.  

  Der var ingen forslag.  

Ad 6. Fremlæggelse af budget til orientering.  

  Rita fremlagde budget for 2019 til orientering.  

  Budgettet er lagt ud fra regnskab 2017 og den viden vi har pt.   

Ad 7. Valg i henhold til vedtægternes § 10.   

På valg var økonomiansvarlig Rita Danielsen, som blev genvalgt med applaus. 

Niels Jensen blev nyvalgt til bestyrelsen.  

Ingen meldte sig som revisor suppleant. 

      

Ad 8. Eventuelt.  

John Kulas orienterede om, at han har søgt Trygfonden om midler, så hjertestarteren kan 

hænge i et skab udenfor, dvs. være tilgængelig altid. 

John Kulas meddelte desuden: 

”Jeg lige havde aflyst ude fodbold 2018. 

Det er første gang siden 1976 / 1977 hvor jeg begyndte at spille fodbold i NFS, at en udeturnering ikke er 

blevet til noget. Kun et hold havde vist interesse.” 

 



Formand Lise:  

Bestyrelsen uddeler to ”taknemmelighedsbuketter” i år til Lene Larsen, Zumba for det fine 

arbejde med aktiviteten og til Inger Stelzig for at have taget mere og mere ansvar for både 

Ladywalk og Julemærkemarchen. En stor tak fra bestyrelsen for den store indsats for 

foreningen. 

 

  Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med tak for god ro og orden.  Derefter var der    

spisning med de traditionelle rullepølse- og ostemadder.  

  

Næstved Firma Sports bestyrelse pr. 28/03 2017:  

 Formand:  Lise Skovgård  

  Økonomi:  Rita Danielsen  

  Best.medlem: Lone Jørgensen  

  Best.medlem: Niels Jensen  

  

  

  


