
Referat fra Næstved Firma Sports 
ordinære Generalforsamling 2020 
Afholdt: Tirsdag den 29. september 2020 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 10 stemmeberettigede medlemmer.  

Ad 2. Valg af dirigent. 

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

Georg konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt (6/8). Der skal ifølge vedtægterne 

holdes generalforsamling senest med udgangen af marts måned.  Det var ikke muligt pga. Coved19, 

Derfor her i september. Generalforsamlingen havde ikke indvendinger mod dette, så den blev 

konstateret gyldig. 

Ad 3 Beretning fra bestyrelsen. 

Lise Skovgård berettede: 

Det er helt umuligt at begynde beretningen med andet end Corona – den har betydet så meget – 

både for os selv og for foreningen. At aflyse Ladies Mud Race (to gange!) og gå glip af det sus løbet 

gav os sidste år – det er noget af det værste, jeg har oplevet i mit foreningsliv – og at lukke hele 

idrætscentret med alle aktiviteterne og al dens liv! Og Næstved Stafetten røg også i coronaen. UHA!  

Derfor stod vi klar i startblokkene, da vi fik lov at træne udendørs med Power yoga og Zumba. Det 

var lidt sværere med Stavgang og Petanque, fordi vi ikke måtte bruge toiletterne i starten, og man 

kan altså ikke holde sig i flere timer!  

Nu kæmper vi ”bare” med at tilpasse alt, så vi overholder skiftende antalskrav, afstandskrav, osv. 

osv.  

Økonomisk har vi klaret det udmærket, for regeringen har sørget for hjælpepakker, så vi har fået 

kompensation for vores rengøringshjælp og for tabt fortjeneste ved både Næstved Stafetten og 

Ladies Mud Race.  

 



Vi skal også være taknemmelige for vores trofaste medlemmer – både petanque og 

stavgangsmedlemmerne meldte sig hurtigt ind omkring 1. april, og det gav lidt ro i maven.  

Hvad har coronaen ellers betydet – jo, vi har mageskiftet med inlinerne, så vi har fået et større, 

nyrenoveret lokale til indoor biking. Beslutningen om at bruge omkring 150.000 kr. til nye cykler, 

kæmpe tv-skærm og ny pc blev truffet, inden vi havde lært at sige Corona - og det er sikkert godt, for 

ellers havde vi nok ikke turdet! Nu har vi 15 flotte nye cykler, en beslutning om at køre med et nyt 

system ”Intelligent cycling”, hedder det – der er venteliste på vore egne hold – vi har en aftale med 

Park & Vej om et lukket hold samt flere på vej.   

Og hvis bestyrelsen skal rose sig selv lidt, så må vores beslutning om at satse på ud-af-huset 

aktiviteter til arbejdspladserne siges at have været fornuftig. Tilbage til rødderne i firmaidrætten så 

at sige. Vi har haft yoga på Affald Plus i tre sæsoner nu, funktionel træning i Park & vej i en sæson, og 

de fortsætter til januar 2021. Nu må vi prøve at få de private virksomheder med!  

Coronaen betød også, at vi søgte og fik 10.000 kr. til at kick starte foreningen her i efteråret, og dem 

brugte vi til at få trykt en flot flyer, som blev husstandsomdelt i hele lokalområdet. Stor tak til Lone, 

Rita og Inger, som har delt næsten 1500 flyers ud! Og det har virket, for Lene har heldigvis spurgt 

dem, der kom til Zumba prøvetime, hvor de havde hørt om os, og mange svarede, at de havde fået 

en flyer i postkassen. Vi gentager det op til næste sæson - januar 2021. 

Vi fik også trykt en brochure for vores ud-af-huset aktiviteter og lukkede biking hold. Den blev 

postomdelt til alle virksomheder i Næstved med over 20 ansatte. 

Lejekontrakten er aftalt forlænget med 15 år med kommunen, og nu bliver det lidt summarisk, så jeg 

ikke taler jer i søvn (!) – vi har ansat Gitte Skovgaard Kristensen en time om ugen til at tage billeder 

og lave videoer af aktiviteter og events til hjemmesiden og til Facebook, vi har etableret en ny 

Naturfitness bane, som blev meget populær i Corona-perioden blandt både skolebørn og private – 

og her skal jeg huske at sende en stor hilsen til Stald Bent og til Mogens – uden hvem, den ikke var 

blevet til noget, vi har fået et tæppecurling-hold, købt en container til alle vore forhindringer til 

LMRDE, vi har nedsat kontingentet med 50 kr. til 300 kr., vi har brugt en ”synlighedspakke” fra Dansk 

Firmaidrætsforbund til at få lavet en masse flotte bannere, som både pynter og fortæller om 

foreningens aktiviteter – udendørs og indendørs, vi har haft den største aktivitetsdag for EUC 

nogensinde med 175 elever og lærere – delt op i to hold, så vi overholdt Corona reglerne, vi har haft 

Ung cup, osv. osv. Vi er kort sagt en meget AKTIV forening, som ”bare” mangler nogle flere hænder i 

arbejdet i bestyrelsen!         

Kommentarer til beretningen: 

Konsulent fra DFIF Lars Graversen spurgte om den flyer der var lavet til omdeling i lokalområdet 

havde haft nogen virkning? Lise fortalte at de var husstandsomdelt i nærområdet, og det havde givet 

øget interesse i NFS, så det vil blive gjort igen i foråret. Tusind tak til dem, der havde omdelt. 

Dirigenten takkede for en fyldig beretning og forsamlingen godkendte beretningen. 

Ad 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

Rita Danielsen fremlagde regnskabet for 2019. Selv om der var budgetteret med et overskud på 

33.000 blev resultatet +100.000 kr. i 2019. Regnskabet blev godkendt med ros. 

Ad 5. Indkomne forslag. 

Der var ingen forslag. 

 



Ad 6. Fremlæggelse af budget 2021 til orientering. 

2020 bliver et meget dyrt år, med store udgifter til det nyetablerede Indoor biking lokale og inventar 

og derefter konsekvenserne af Covid19-restriktioner. 

Budgettet for 2021 ser ud til at gå i 0 – og her vil vi betale det sidste afdrag på den million, vi lånte i 

2005 til Næstved Firma Sports Idrætscenter. Det er rigtig flot gået! 

Ad 7. Valg i henhold til lovenes §10. 

Kasserer: Rita Danielsen ønskede ikke genvalg på posten. (bliver til ny findes). 

Bestyrelsesmedlem: Ingen blev valgt. 

Bestyrelsesmedlem: ingen blev valgt. 

Bestyrelsessuppleant: ingen. 

Revisor: Georg Jacobsen fortsætter – Tak til Georg. 

Revisorsuppleant: ingen 

Revisorsuppleant: ingen. 

Bestyrelsen vil gerne have flere i bestyrelsen, Der er ledt efter deltagere til bestyrelsen i flere år. 

Denne aften var der et par interesserede, som måske vil springe til. De er inviteret til næste 

bestyrelsesmøde, så de kan få et indtryk af, hvad arbejdet består af. 

Der bør måske udarbejdes en funktionsbeskrivelse på bestyrelsesmedlemmernes opgaver. 

Ad 8. Eventuelt, herunder uddeling af hædersbevisninger. 

Årets leder. 

Lise Skovgård får pokalen som årets leder 2020. Rita og Lone beretter: Lise, du har været et meget, 

meget stor aktiv for Næstved Firmas Sport siden du kom til i 2011. Der har været stor fremgang med 

nytænkning i alle årene. Du arbejder målrettet med alle tingene, dog får du ind i mellem påtaget dig 

lidt rigeligt arbejde. Du har svært ved at begrænse dig! Dog har du en energi og gå-på-mod til at 

fortsætte og kæmpe for de mange opgaver i Næstved Firma Sport. Du skal have 1000 tak for det 

store arbejde du lægger for dagen. 

Pokal, klapsalver og blomster blev overrakt til Lise.  

Tak til Rita 

Lise Skovgård ville også sige et par ord til Rita, der ikke genopstillede til kassererposten: 

Tak for den rigtig, rigtig flotte indsats, som du har ydet igennem alle årene. Du er skrap og skarp – 

kan regne den ud og dividere. Du bliver ved, til du har løst en opgave, og du stopper ikke, før du får 

fyldestgørende svar. Og ikke mindst vendte du underskud til overskud. Det er SÅ godt. Tak for det. 

 

DFIF Konsulent Lars Graversen ville også sige tak – sjældent har han mødt så konsekvent en person, 

et arbejdsjern (med mange bandeord)      . Tak for godt samarbejde. 

Zumba. 

Lene Larsen fra Zumba fortalte, at de igen holder Lyserød Lørdag den 10/10, hvor de danser til fordel 

for kampen modbrystkræft. Arrangementet er godkendt af Kræftens bekæmpelse med de 

foranstaltninger, der er i forhold til Covid19 restriktionerne.  

Dirigenten takkede for god ro og orden.  

Herefter der var servering af den traditionelle menu ved generalforsamlingen. 

(oste- og rullepølsemadder) m.m.m. 


