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Årets konference for frivillige
14. april 2018 afholdes den første Forenings- og Fritidskonference i Næstved Kommune, hvor
du kan møde andre aktive frivillige og få inspiration til nye tiltag i foreningen.
Programmet indeholder ud over workshops en paneldebat, et indspark fra Christine Feldthaus
og en tak fra Marianne Jelved. Konferencen afsluttes med en to-retters middag, standup og
musikalsk underholdning. Der er plads til 250 deltagere. Læs mere og tilmeld dig her.
Find vej i skoven af regler og love
Har du helt styr på regler og love på foreningsområdet? Ellers har du mulighed for at få det på
det kommende gratis temamøde den 22. marts. Du kan bl.a. høre om foreningens ansvar i
forhold til den nye persondatalov – hvilke personoplysninger må I indsamle, og hvordan må I
anvende dem? Tilmeldingsfristen er 12. marts. Læs mere her.
Næssi har fået nyt look
Bare rolig – Næstveds kendte og elskede maskot er stadig grøn! Det er derimod
Børnekulturhusets hjemmeside Næssi.dk, der har skiftet udseende. På siden finder du nu nemt
en kalender med alle Børnekulturhusets arrangementer, maskotten Næssis historie og ikke
mindst alle Næssis sange (og musikvideoer). Og så er der selvfølgelig også informationer om
Børnekulturhuset.
Tilmeld foreningen til Aktive Feriedage 2018
Så er det blevet tid til at tilmelde sig som arrangør til årets Aktive Feriedage – det altid
populære sommerferietilbud til Næstved Kommunes skoleelever. Hvis foreningen kunne tænke
sig at få gæster i sommerferien – potentielt kommende medlemmer – så læs mere her. Vi
støtter aktiviteten økonomisk og sørger for at reklamere for den! Fristen for at ansøge om at
medvirke som arrangør er den 10. april 2018.
Det nye Fritidsudvalg
Den 20. februar 2018 var der valg til Fritidsudvalget. Udvalget består pr. 1. marts af følgende
medlemmer:
Børne- og ungdomsområdet: Torben Stenstrup og Kennet Klausen
Handicapområdet: Tonny Ploug
Idrætsområdet: Kåre Sørensen og Ole Hansen
Aftenskoleområdet: Gitte Carlsberg og Kirsten Ærø
Øvrige område inkl. selvorganiserede: Tinus C. Frandsen
For idrætsområdet mangler et enkelt medlem, som det nye udvalg skal finde blandt
idrætsforeningerne. Udvalget har konstituerende møde den 8. marts.
Side 1 af 1

