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Nyhedsbrev september 2018
Næstved Kommune har fået en Kulturpolitik
Her kan du se den dugfriske Kulturpolitik 2018-2023, som Byrådet netop har vedtaget.
Politikken udkommer senere i en trykt udgave.
Nyt om Det ny Holmegaard
Et af Danmarks mest interessante og visionære projekter vokser op i Fensmark. Hvis du vil
være på forkant med, hvad der sker, så tilmeld dig nyhedsbrevet fra Det ny Holmegaard her
Nyhedsbrevet udkommer ca. en gang om måneden og vil bl.a. indeholde nyt om udviklingen
og arrangementer i Det ny Holmegaard.
Hvem har fortjent årets kulturpris?
Igen i år uddeler vi Trelleborgfondens Kulturpris. Hjælp med at pege på kandidater til prisen og
send dit forslag senest 23. september til Jakob Hansen i Kultur og Fritid, jakah@naestved.dk
Prisen hædrer en person, der i særlig grad har bidraget til og udfordret den kulturelle udvikling
i Næstved Kommune, eller andre sydsjællandske kommuner. Læs her
Frivillighedspuljen 2019
Hvis du er medlem af en frivillig social forening, kan du nu søge tilskud til næste års
aktiviteter. Ansøgningsfristen er 1. oktober 2018. Læs mere her
Frivillig Fredag den 28. september
er en årligt tilbagevendende begivenhed, hvor vi fejrer alle de frivillige i vore sociale
foreninger. I år er mottoet: ”Sammen er vi seje”.
Begivenheden finder sted i det sociale hus på Farimagsvej 16 i Næstved. Klokken 15 åbnes
dørene til et stort loppemarked for alle, samt aktiviteter for børn, f.eks. ansigtsmaling,
fiskedam, pandekagebagning, musik. Fra kl. 17 er arrangementet lukket for foreningernes
medlemmer. Først kommer Jens Arentzen og begejstrer os med sin begejstring og bagefter er
der middag for de frivillige.
Puljen til Foreningsfaciliteter
er åben igen efter den første frist er udløbet. Der er ca. 200.000 kr. tilbage i puljen – nu er
princippet først til mølle gældende… Læs mere her
Gratis temamøder for frivillige ildsjæle
Fritidsudvalget i Næstved Kommune byder igen alle frivillige foreningsledere velkommen til tre
spændende temamøder i efteråret. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Tirsdag 18. september, Persondataforordningen – kom helt i mål.
Mandag 29. oktober, Frivillighed – sæt forældre i spil.
Torsdag 22. november, Mindre mobning – FORENING FOR ALLE.
Alle møder afholdes i Sydpolens café, Parkvej 109, 4700 Næstved fra kl. 18.30 – 21.00.
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Læs mere og tilmelding her
Årets ildsjæl og Årets Forening 2018
Fritidsudvalgets priser for Årets Ildsjæl og Årets Forening blev uddelt 1. september på
Foreningernes Dag i Rådmandshaven. Årets Forening blev i år Fladså Rideklub og Årets Ildsjæl
blev Tina Buch Lenler, Peder Bodil Spejderne. Læs begrundelserne for valgene
Rådgivende panel af brugere
Vil du hjælpe med den fortsatte udvikling af Foreningsportalen med henblik på at komme med
forslag til/blive hørt om ændringer, som skal lette brugen af systemet for foreningerne.
Har du rollen som foreningsansvarlig, der anvender Foreningsportalen til booking, tilskud,
opdatering af foreningsoplysninger m.v. Så hører vi meget gerne fra dig. Læs mere her
Kultur- og Demokratiudvalgets seneste møde - find referatet her.
Fritidsudvalgets seneste møde - find referatet her.

