
Referat fra Næstved Firma Sports 
ordinære Generalforsamling 2019 
Afholdt: Tirsdag den 2. april 2019 kl. 19.00  

Sted: Næstved Firma Sport, kasernevej 24, 4700 Næstved. 

Dagsorden: 

1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer. 

2. Valg af dirigent. 

3. Beretning fra bestyrelsen. 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

5. Indkomne forslag. 

6. Fremlæggelse af budget til orientering. 

7. Valg i henhold til lovenes §10 

8. Eventuelt, herunder uddeling af hædersbevisninger. 

Formand Lise Skovgård bød velkommen til årets generalforsamling i NFS. 

Ad 1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer. 

 

Der blev konstateret 13 stemmeberettigede medlemmer.  

Ad 2. Valg af dirigent. 

Bestyrelsen foreslog Georg Jacobsen, og han blev valg med applaus. 

Georg konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt (6/2) men at der ifølge 

vedtægterne skulle afholdes generalforsamling senest med udgangen af marts måned.  Bestyrelsen 

havde som undskyldning et stort arrangement den 27/3, som havde fået al fokus – derfor denne 

flytning til 2/4. 

Generalforsamlingen havde ikke indvendinger mod dette, så generalforsamlingen blev konstateret 

gyldig. 

Ad 3 Beretning fra bestyrelsen. 

Lise Skovgård fremlagde: 

Svært ikke at begynde med det nyeste skud på event-stammen Ladies Mud Race Dark Edition, for jeg 

kan ikke huske at have været med til at arrangere noget så stort uden negative kommentarer og 

kritik, men ikke her: Udelukkende ros og god stemning. Skønt!!! Jeg giver ordet til to af deltagerne, 

som skriver på Facebook: 

Karen Glem Bernholm, som skriver på FB: Super fedt og udfordrende for mig som debutant på  

mud race, med en god variation af forhindringer. Virkelig sjovt og godt og rigtig fint med suppe og 

badefacilliteter bagefter. Kommer helt sikkert næste gang! 

  

Luise Vahlers Pedersen anbefaler Ladies Mud Race Næstved: “Super godt arrangement og fed 

stemning Godt løb med gode udfordringer - og ikke mindst samvær.” 

https://www.facebook.com/n/?luise.v.hansen&aref=1554497708217570&medium=email&mid=585ce6a1dd210G4688ba1fG585ceb3b3d4e2G9de&n_m=snovski%40gmail.com
https://www.facebook.com/n/?ladiesmudracenaestved%2F&aref=1554497708217570&medium=email&mid=585ce6a1dd210G4688ba1fG585ceb3b3d4e2G9de&n_m=snovski%40gmail.com


 

Vi kan da godt tillade os at fejre det med lidt bobler!!! Tak til jer allesammen, for kors hvor har I 

arbejdet hårdt for at gøre det her til en succes, og så meget desto bedre, at det gik så godt!  

  

Mænds Motionsdag. 

Flere nye aktiviteter og events er på vej: Mænds Motionsdag, Sundhedsambassadøruddannelsen og 

Motion på arbejdspladsen, dvs. det sidste har vi sådan set været i gang med siden januar, hvor 16 

medarbejdere på Affald Plus har gået til yoga efter fyraften – ud fra filosofien: Når bjerget ikke 

kommer til Muhammed, så må Muhammed komme til bjerget, for vi ved jo godt, at det kniber med 

tiden, og når først vi er kommet hjem fra arbejde, er det ikke altid, vi orker at komme afsted igen. Og 

vi lagt netop sidste hånd på et tilbud om Motion på arbejdspladsen med fysioterapeut Sofie Hansen. 

Det skal vi have ud og flyve nu.  

Filosofien bag sundhedsambassadøruddannelsen er den samme - hvis vi skal nå ud til 

arbejdspladserne, må vi have nogle ildsjæle derude - nogle ambassadører, som vi kan sparre med og 

være i dialog med om, hvilke ønsker der er. De første starter den to dages uddannelse 11. april i NFS  

De mænd, de mænd! 

De er virkelig svære at få ud og motionere. Nu prøver vi med Mænds Motionsdag tirsdag den 4. juni 

- dagen før Fars Dag, og vi opfordrer alle vores kvindelige medlemmer til at give deres mand/kæreste 

en svedig aften i Fars Dag gave med indbygget hygge omkring grillen og leg for børnene på vores 

kommende Outdoor fitness område eller et orienteringsløb i Kalbyrisskoven. 

Outdoor fitness 

Og apropos Outdoor fitness, som vi har fået midler til at anlægge - så har vi haft stor gavn af den nye 

Lokalforeningspulje - et forsøg med at samle tipsmidlerne i en pulje og give foreninger som os 

mulighed for at søge støtte til nye aktiviteter eller til at ruske liv i gamle aktiviteter. Og vi har søgt og 

fået tildelt midler til mange spændende aktiviteter i 2018, og det prøver vi også her i 2019. 

Som sagt fik vi støtte til Outdoor fitness - dog så sent at vi først kan gå i gang med at indrette 

området nu, men intet er så skidt at det ikke er godt for noget, for vi kan bruge nogen af 

forhindringerne fra Ladies Mud Race til området – både bildæk og A-forhindringen, dvs. vi er i gang! 

Zumbadamer i skrig-orange bluser. 

Vi fik også midler til markedsføring af NFS på Foreningernes Dag, og jeg tror ALLE fik øje på vores 

Zumba damer iført skrigorange bluser, der gav den gas i 2 omgange. Petanqerne hyggede tæt på 

teltet og vi viste yoga, og fik en god snak med nogle af de besøgende. 

Vi fik støtte til Skolernes Motionsdag, hvor 140 elever og lærere fra EUC prøvede kræfter med 

Zumba, spinning, bordtennis, floorball, yoga og – det største hit: Petanque! 

Vi fik også støtte til Arbejdspladsernes Motionsdag, hvor vi fik FOA Sydsjælland med til yoga fra 

morgenstunden, og siden kæmpede de to boligforeninger indædt mod hinanden med Ringo, 

Rundbold og – IGEN: Petanque! Og AmDag, som det forkortes til, skal vi i gang med at slå på tromme 

for i den kommende uge, så vi får endnu flere arbejdspladser med i år.  

ES Cup (Erhvervsskolernes idrætsdag). 

ES Cup havde også flere deltagere sidste år end forrige år, så vi er klar i år igen med fodbold- og 

rundboldturnering for erhvervsskoleelever.  



Zumba. 

Vi havde 2 Zumba events - Black`& White i januar og Zumba Brunch her i søndags – dejlige fester 

med knald på! 

  

Turbo på spinning? 

Endelig er vi i gang med at undersøge mulighederne for at sætte turbo på spinning i foreningen – vi 

har inviteret flere foreninger til samarbejde og skal også ud på nogle virksomheder for at invitere 

deres medarbejdere indenfor. Når vi forhåbentlig har fået nogle aftaler i hus, skal de gamle cykler 

udskiftes – en ”lille” udgift på 200.000 kr., og det lyder vildt, men også her kan vi få hjælp fra 

Lokalforeningspuljen til ca. halvdelen af udgifterne. Det er jo en stor hjælp. 

 

Bordtennis. 

Ideen om familiebordtennis simrer hos vores bordtennisspillere – en ide vi fik fra Præstø, hvor 

familiebordtennis om søndagen er blevet populært. 

Og ja - der er da også noget, som ikke blev til noget, men hvo’ intet vover, intet vinder, så vi bliver 

ved, og rigtig meget lykkes heldigvis!!!  

Praktiske ting. 

Som rosinen i pølseenden nogle praktiske ting af betydning:  

Nye lamper i cafeen med lysdæmpning v Niels og Mogens pudsede de møgbeskidte vinduer i hallen. 

Skimmelsvampen blev bekæmpet - det tog ”kun” 6 måneder, hvor vi ikke havde noget kontor og 

mødelokale...!  

Vi fik etableret Team Frivillig i NFS med 37 nye navne på listen over folk, der gerne vil give en hånd 

med som hjælpere ved events og aktiviteter. 

Kommentarer til beretningen: 

Efter forespørgsel til Foreningernes dag – afholdes den i 2019 den 07/09. 

Der var stor ros til bestyrelsen for at tage udfordringen op med Ladies Mud Race. Det var en stor 

opgave, men alt klappede og hjælperne er helt sikkert med til næste år. 

Der blev skålet i boblevand for den succes det har været. Tillykke til NFS. 

Ad 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

Rita Danielsen fremlagde regnskabet for 2018. Selv om der var budgetteret med et lille underskud 

var resultatet +50.000 kr i 2018. Regnskabet blev godkendt med applaus. 

Ad 5. Indkomne forslag. 

Der var ikke nogen forslag. 

Ad 6. Fremlæggelse af budget 2020 til orientering. 

Det går rigtig godt og for 2020 budgetteres der også med et overskud. 

 

 

 

 



Ad 7. Valg i henhold til lovenes §10. 

Formand: Genvalgt blev Lise Skovgård for 2 år. 

Bestyrelsesmedlem: Genvalgt blev Lone Jørgensen for 2 år. 

Bestyrelsesmedlem: ingen blev valgt. 

Bestyrelsessuppleant: ingen. 

Revisor: Genvalgt blev Georg Jacobsen for 2 år. 

Revisorsuppleant: ingen 

Revisorsuppleant: ingen. 

Bestyrelsen vil gerne have flere i bestyrelsen, der ledes med lys og lygte. 

 

Ad 8. Eventuelt, herunder uddeling af hædersbevisninger. 

Lise Skovgård startede med uddeling af hædersbevisning: 

Denne gang vil bestyrelsen gøre Anita Gjesager Kulas til æresmedlem af Næstved Firma Sport. 

Anita har været med NFS i rigtig mange år... 

Anita startede med at spille fodbold og badminton i NFS for DSB 1978  

Hun blev bestyrelsesmedlem af NFS i 1980  

Sekretær i 1981 til 1990 (Blev Fru Kulas i 1984) 

Revisor fra 1993 til 2011 

Anita overtog Støtteforeningen fra Kaj Holm i 2009 til slut 2012. 

Anita har været med som hjælper i Danmarks stafetten siden den startede i 1983 og senere er nu 

med til at planlægge (Danmarks stafetten) Næstved Stafetten som den hedder nu og styrer 

pengekassen for stafetten. 

Anita hjælper til næsten alt hvad NFS arrangere. (Julemærkemarchen, Ladies Mud Race, 

arbejdsdage og hvad der ellers sker). 

Tusind tak skal lyde fra bestyrelsen. Anita modtog ærestitlen og en stor buket blomster. 

 

Lone Jørgensen overrakte også blomster til Lise, Rita og Inger (in absentia) for deres store arbejde i 

forbindelse med Ladies Mud Race, som virkelig trak på alles ressourcer i ugerne op til og også 

bagefter. Det gik over al forventning – tak for det store arbejde. 

Fra forsamlingen blev der foreslået, at vi satte et skilt op ved centeret “Parkering forbeholdt 

Næstved Firma Sports brugere”, da det i dagtimerne kan være svært at få plads p.g.a. Retten’s 

kunder. 

Der var forslag oppe om at samle skrald omkring vores center. Det gør SÅ meget. Vi kan ordne det på 

en fælles arbejdsdag. Bestyrelsen har på deres næste bestyrelsesmøde arbejdsdag med på 

dagsordenen. Dato vil blive meldt ud. 

Dirigenten takkede for god ro og orden.  

Herefter der var servering af den traditionelle menu ved generalforsamlingen  

(oste- og rullepølsemadder). 


