
Referat fra Næstved Firma Sports ordinære generalforsamling 2017 

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 den lille sluttede kreds af medlemmer. 

Ad 1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer. 

 Der var mødt 10 stemmeberettigede medlemmer. 

Ad 2. Valg af dirigent. 

 Georg Jacobsen blev valgt til dirigent. 

 Georg konstaterede generalforsamlingen lovligt varslet. 

Ad 3. Beretning fra bestyrelsen. 

Da jeg gik og tænkte over beretningen var hovedindtrykket et godt og roligt år uden de store 

problemer! Det siger lidt om, hvor kort hukommelsen er! I hvert fald min! For gu’ var der 

udfordringer. Det nye medlemsregistrerings- og betalingssystem gav virkelig meget bøvl – 

NFS var jo forsøgskanin - og vores kritik blev ikke taget alvorligt, så Rita tog konsekvensen og 

sagde stop! Det forstod vi sådan set godt, men…. 

Det betød, at Lone og jeg skulle finde en ny kasserer. Det lykkedes – troede vi – en ny kom og 

gik næsten lige så hurtigt pga sit job, og så var vi tilbage til square one, og Lone har vel ringet 

til 10-15 mulige emner, indtil hun fandt Merete i egne rækker, nemlig på Zumbaholdet. Tak 

fordi du sagde ja til at indgå i bestyrelsen og overtage noget af kassererarbejdet, Merete .  

Mens kasserere kom og gik, og mens vi ledte - holdt Rita stolen varm og pengene i kassen, og 

jeg har aldrig tvivlet på, at du kunne lide stolen – med mere ro på altså - og samarbejdet i 

bestyrelsen, for vi endte med at overbevise dig om, at det nok skulle gå – eller rettere, at det 

slet ikke ville gå uden dig! Tak for den beslutning, Rita! 

Om at blive lyttet til! 

Og det her med at blive lyttet til og taget alvorligt er helt afgørende for engagementet i det 

frivillige arbejdet, og heldigvis havde vi i mellemtiden fået en ny bogholder – Jeanette, som 



samtidig er medlem af Styrelsen i Dansk Firmaidrætsforbund og ved hendes mellemkomst 

blev der sat et møde op om systemet, hvor også webmaster John deltog, og så skete der 

noget. Siden er det kun gået fremad, og John sidder nu i et af de centrale udvalg, hvor han 

kan tage eventuelle problemer op.  

Hvad står tilbage i erindringen om 2016? 

Der er især to oplevelser, som står meget tydeligt i min erindring; Mærk Næstved Broløbet – 

og Skolernes Motionsdag. Et stort overskud til foreningerne bag løbet, hvor 1.150 deltog, 

men det vigtigste var, at det meste klappede – vejret var i højtidshumør – de mange frivillige 

ligeså - løberne glade og byen bakkede op! Nøjjjj, hvor var det en god dag! 

Skolernes Motionsdag var lidt af en bonus, for det lykkedes ikke med Arbejdspladsernes 

Motionsdag – der kom sygdom i vejen og fokus blev flyttet for formanden - men pludselig 

opstod muligheden for en motionsdag for EUC, og på rekordtid fik vi stablet et program på 

benene med 5-6 forskellige aktiviteter, og det gik så fint. Over 100 positive og høflige unge 

med lærere havde en dejlig dag – så god, at de kommer igen i år . 

Andre store events i NFS 

Danmarksstafetten blev fornyet, og vi samlede penge ind til forskning i kvindesygdomme 

med Ladywalk - vi samlede penge ind til forskning i brystkræft med Støt brysterne og til 

Julemærkehjemmene med Julemærkemarchen. Det kan vi godt være stolte af!  

 

OG så kom Sven og tog nogle skønne billeder af en række af vore aktiviteter, og dermed fik 

både hjemmesiden, vore flyers og Facebook opslag et løft, og Sven har lovet at komme igen 

og tage flere billeder af flere aktiviteter. Tak for det! 

Alle vores aktive frivillige 

Vi har fået ny formand for Zumbaudvalget – velkommen til Lene, som allerede har gjort sig 

gældende med en lang række gode initiativer bl.a. en Zumba brunch søndag den 2. april. 

Velkommen som frivillig i NFS, Lene.  

Og så har jeg en meget stor tak til Inger for at være gået mere aktivt ind i planlægningen af 

både Ladywalk og Julemærkemarchen. Jeg kunne ikke klare det uden dig, Inger.  Så enkelt er 

det! Tak! 

Jeg tror jo på, at rare omgivelser er attraktivt for medlemmerne og for os, som færdes her til 

daglig – og derfor er det afgørende, at tingene bliver gjort, når der er brug for det. Borde og 

bænke blev malet af Lone og Hans Erik, kostene er blevet udskiftet, vinduerne pudset af 

Mogens, persiennerne på kontoret kortet af Hans Erik, osv. osv.  

OG sammen fik vi ryddet op i kældrene – pyhhhh hvor det svinede, og hvor det hjalp!  

Og så har NFS – sidst men ikke mindst - nogle aktive udvalgsformænd, som på - jeg ved ikke 

hvilket år – holder flot gang i Stavgang, Spinning, Fodbold, Badminton, Zumba m. fl. 



NFS fik et nogle fine, nye aktiviteter - Hit Fit Dance og Mave, baller, lår eller Bodytoning, som 

vi kalder det nu, og om et par dage vender Petanque tilbage i NFS regi .  

Alt i alt et fint år med en god økonomi, som vi godt kan være rigtig stolte af! Nu håber vi så at 

få bedre fat i virksomhederne i kraft af ”Rigtige mænd” løbet 24. maj i år. 

Der var ingen kommentarer til den fyldige beretning fra Lise. Beretningen taget til 

efterretning. 

Ad 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

 Regnskabet 2016 blev fremlagt af kasserer Rita Danielsen. 

 Flot regnskab trods faldende medlemstal. 

Ad 5. Indkomne forslag. 

 Der var ingen forslag. 

Ad 6. Fremlæggelse af budget til orientering. 

 Rita fremlagde budget for 2018 til orientering. 

 Budgettet er lagt ud fra regnskab 2016 og den viden vi ved allerede nu. 

Ad 7. Valg i henhold til vedtægternes § 10.  

På valg var formand Lise Skovgård og bestyrelsesmedlem Lone Jørgensen 

Begge blev valgt med applaus. 

Revisorer (Bilagskontrollanter): Georg Jacobsen og Lene Larsen blev valgt. 

Der var ingen der meldte sig som bestyrelses- eller revisor (bilagskontrollant)suppleanter. 

Ad 8. Eventuelt. 

Formand Lise sagde: 

Næstved Firma Sports bestyrelse har i år besluttet at give en hæder. Det er en 

udvalgsformand, som på tiende år arbejder med stor ildhu og kæmpe engagement for sin 

aktivitet, og som samtidig holder aktiviteten levende til stor glæde for deltagerne og for NFS. 

Tak til Annelise Hansen, udvalgsformand i Stavgang, der blev udnævnt til æresmedlem i NFS. 

Annelise fik overrakt flot buket og mange klapsalver. Annelise var meget glad for hæderen. 

Formand Lise sagde: 

En anden flot buket skal også gives som tak til en person i bestyrelsen der med stor 

trofasthed og engagement er den der holder sammen på tingene og ofte fungerer som vores 

praktiske koordinator i enhver henseende. Lone Jørgensen er den, der klarer events, sidder i 

styregrupper, skaffer præmier, maler borde og bænke og arrangerer møder. 

En stor tak fra formand Lise for den store, store hjælp. 

Lone fik overrakt en flot buket blomster og taknemmelige klapsalver fra alle 

tilstedeværende. Lone var glad for påskønnelsen.  



Lene Larsen spurgte om den store parkeringsplads foran NFS bygningen er NFS’. Hun fik en 

del kommentarer om de store huller og den meget ujævne vej ind på pladsen. 

Svar: Vi bruger pladsen, men det er en privat grund – så vi kan ikke gøre noget. 

Vore P-pladser ligger foran bygningen og for enden af bygningen mod skoven. P-pladserne 

ud for sprogskolen kan også benyttes. 

John Kulas fortalte, at han er ved at undersøge mulighederne for at flytte hjertestarteren 

udenfor, så den kan bruges af alle i tilfælde af hjertestop. Nu sidder den i gangen, hvor der er 

låst de fleste af døgnets timer. Der kan søges midler via Trygfonden. 

John har kigget på, hvor meget det koster at afholde hjertestarter-kurser. Det er dyrt, og 

hvor mange kan vi uddanne? Måske er det bedre med instruktioner på opslagstavler flere 

steder i centeret. John havde lamineret flere sider med vejledning, der tydeligt viser hvad 

man skal gøre. De blev straks hængt op. 

Bestyrelsen tager det op. Rita fortalte, at der er udgifter til skab, forsikring, strøm og 

vedligehold + abonnement. Rita oplyste, at Retten i Næstved har en 24 timers hjertestarter 

lige overfor idrætscentret. 

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl 20.05 med tak for god ro og orden. 

 Derefter var der fælles spisning med de traditionelle rullepølse- og ostemadder. 

 

Næstved Firma Sports bestyrelse pr. 22/03 2017: 

Formand: Lise Skovgård 

 Økonomi: Rita Danielsen 

 Best.medlem: Lone Jørgensen 

 Best.medlem: Merete Bang 

 

 

 


