Bilagsrapport 2 – Resultat af spørgeskemaundersøgelse
Undersøgelse af de folkeoplysende og almennyttige foreningers lokalebehov, februar 2015

I forbindelse med arealoptimeringsprojektet har Næstved Kommune gennemført en spørgeskemaundersøgelse om de folkeoplysende foreningers
lokalebehov.
Spørgeskemaet er blevet sendt ud til de 426 folkeoplysende foreninger
og/eller almennyttige foreninger, som er registreret i foreningsportalen. Af
disse er 35 tillige frivillige sociale foreninger.
Spørgeskemaet blev sendt ud til 426 foreninger. 42 mailadresser var ikke
længere gyldige. 283 foreninger har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. I
forhold til de reelt 384 udsendte spørgeskemaer, har svarprocenten været
på ca. 74%. Det er en fin svarprocent.
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Svar på spørgsmål om anvendelsen af lokaler
I hvilket område bruger foreningerne fortrinsvis lokaler/bygninger.
56 % har angivet Næstved By som værende deres aktivitetsområde.
7 % har angivet at de har aktivitetsområde mere end 2 geografiske områder i Næstved Kommune.
De øvrige har angivet de øvrige områder i Næstved Kommune.
Hvilke typer af lokaler benytter foreningerne fortrinsvist.
35 % har angivet at benytte eget lokale/hus.
16 % har angivet at benytte lokaler hos private.
11 % har angivet at benytte forsamings- eller Menighedshus.
De øvrige har angivet at de benytter kommunale/selvejende lokaler.
Hvor tilfredse er foreningen med muligheden for at kunne benytte lokaler i
jeres område
82 % angiver at være meget tilfreds/tilfreds.
7 % angiver at være utilfreds/meget utilfreds.
Plads: hvordan dækker de lokaler, I har adgang til, jeres behov for plads
81 % angiver at de normalt har passende med plads og 3 % angiver at
have for meget plads. 16 % angiver at have for lidt plads.
Timer: Dækker, det antal timer i har nu, jeres behov
87 % angiver at de normalt har passende med timer og 2 % angiver at
have for mange timer. 11 % angiver at de normalt har for lidt timer.

27% af har svaret ”Ja”, 48% har svaret ”Nej” og 25% har svaret ”Ved ikke”
Hvor ofte
Næstved
13 % har
40 % har
47 % har

vil I tro, at I vil benytte et centralt placeret ”Foreningernes Hus” i
svaret Sikkert flere gange om ugen / flere gang om måneden.
svaret Sikker flere gange om året / 1-2 gange om året.
svaret Sikkert aldrig

Besvarelse fra 145 foreninger der primært bruger lokaler i Næstved
By
Har din forening ønske om et centralt placeret ”Foreningernes Hus” i Næstved
62 foreninger har svaret ”Ja” (dvs. 43%). Resten har svaret Nej og Ved
ikke.
16 af 62 der har svaret ja har angivet at være frivillige sociale foreninger.
Af de 145 har:
30 foreninger har angivet, at de sikkert vil benytte det flere gange om
ugen / om måneden.
43 foreninger har angivet ”Sikkert flere gange om året”
31 har angivet ”1-2 gange om året”
41 har angivet ”Sikkert aldrig”
Ser man på besvarelse vedr. timer/behov er der ca. 15 foreninger der angiver de normalt har for lidt timer.

Egnethed: Hvordan er lokalerne egnet til jeres aktviteter
93 % angiver Godt og Passende.
7 % angiver Dårligt
Delkonklusion
Der er en geografisk ensartethed af besvarelserne for både de positive og
mindre positive tilkendegivelser. Det betyder at der ikke er et område der
markant afviger i besvarelserne fra de øvrige.
Hvad angår muligheden for at kunne benytte lokaler, herunder plads, timer
og egnethed giver svarene en gennemsnitlig positiv besvarelse på 86 %.
Svar på spørgsmål om et centralt placeret ”Foreningernes hus”
Har din forening ønske om et centralt placeret ”Foreningernes Hus” i Næstved
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Delkonklusion på spørgsmål om et central placeret ”Foreningernes
hus”.
Ca. 1/4 af alle besvarelser, svarende til 78, udtrykker et ønske om et centralt placeret Foreningernes Hus. Af disse har 52 angivet at benytte lokaler
primært i Næstved By.

Udtræk af besvarelserne
Hvilken type af forening er I?

15 har angivet at de sikkert vil anvende huset flere gange om ugen og andre 15 har angivet at ville anvende det flere gange om måneden.
10 af disse er frivillige sociale foreninger, 5 er aftenskoler, 4 idrætsforeninger og de resterende 11 er kulturelle/øvrige foreninger.

I undersøgelsen er der også spurgt til villigheden til at lade andre
benytte foreningen eget hus.
126 har angivet at have eget hus/lokale.
63 har angivet at være villige til at lade andre benytte deres lokale/hus i
høj eller nogen grad.

I hvilket område bruger I fortrinsvis lokaler/bygninger? (max 2 kryds)

Ud af 241 besvarelser har 77 angivet, at det kunne være relevant at låne
plads hos andre i høj og nogen grad.
Delkonklusion af villighed til lade andre benytte foreningens eget
hus
Svarene peger på, at der villighed og derfor et potentiale for andre foreninger for at kunne låne lokaler hos andre foreninger.
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Hvilke typer af lokaler benytter I fortrinsvist?
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Hvor tilfredse er I med muligheden for at kunne benytte lokaler i jeres område?
Krydset med: I hvilket område bruger I fortrinsvis lokaler/bygninger? (max
2 kryds)

Plads: Hvordan dækker de lokaler, I har adgang til, jeres behov for plads?
Krydset med: I hvilket område bruger I fortrinsvis lokaler/bygninger? (max
2 kryds)

Hvor tilfredse er I med muligheden for at kunne benytte lokaler i jeres område?
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Timer: Dækker, det antal timer I har nu, jeres behov?
Krydset med: I hvilket område bruger I fortrinsvis lokaler/bygninger? (max
2 kryds)
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Egnethed: Hvordan er lokalerne egnet til jeres aktiviteter?
Krydset med: I hvilket område bruger I fortrinsvis lokaler/bygninger? (max
2 kryds)
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Har din forening ønske om et centralt placeret "Foreningernes hus"
i Næstved?
Alle besvarelser:

Har din forening ønske om et centralt placeret "Foreningernes hus"
i Næstved?
Besvarelser fra foreninger der er primært bruger lokaler i Næstved by:

Der er 265 besvarelser bag lagkagediagrammet.

Der er 145 besvarelser bag lagkagediagrammet.

Hvor ofte vil I tro, at I vil benytte et centralt placeret "Foreningernes Hus" i
Næstved?

Hvor ofte vil I tro, at I vil benytte et centralt placeret "Foreningernes Hus" i
Næstved?
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Har din forening ønske om et centralt placeret "Foreningernes hus"
i Næstved?
Krydset med: Hvilken type af forening er I?

I benytter eget lokale/hus: I hvilken grad er I villige til at lade andre
foreninger benytte jeres lokale/hus (fx på tidspunkter hvor I ikke benytter lokalerne)?

Nedenstående diagram er kun for de 124 foreninger der primært hører til i
Næstved by.

I hvilken grad kunne det være relevant for jer at låne plads hos andre foreninger?
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Udtræk af kommentarer
De samlede kommentarer fra spørgeskemaundersøgelsen er gengivet på de
følgende sider.





Hvor tilfredse er I med muligheden for at kunne benytte lokaler i
jeres område? Uddyb gerne:
Meget tilfredse:





















De gange vi har haft behov for lokale eller et område til en aktivitet er vi altid
blevet mødt med velvilje
Det er meget vigtigt for brugerne, at hallen er i nærheden af bopælen. Seniorer.
Vi bruger hallen tilknyttet Lundebakkeskolen i Holme Olstrup
Det er super gode forhold. Dejlig stor hal og de har taget godt i mod os, vi er ny
opstartede og har kun været i gang i lidt over et år.
Ellers havde vi ikke mulighed for at køre foreningen
Folkedanserne har siden 1978 sammen med andre grupper benyttet Folkemusikhuset i Fensmark. vi har et godt samarbejde med de andre grupper i huset,
der er grupper der fylder mere end andre. vi har mandag som fast dansedag..
Forholdene er passende i forhold til vores aktiviteter, placering og medlemmernes børn.
H.C. Andersens Vej 24 er meget velegnet til vores lokale Næstved Revy.
Har eget klubhus og idrætshal
Huset er et samlingssted i lokalsamfundet - og det eneste kulturhus i Fensmark
Hvis vi ikke kan være i Fuglebjerg, vil foreningen gå i stå og må lukke til stor
ærgrelse for medlemmerne. Foreningen har eksisteret i godt 40 år. Mvh. Karen
Bjerre
I forbindlese med mødelokalerne på Grønnegades kaserne, er det blevet noget
af et problem, med.... Det at booke lokaler til vores bestyrelsesmøder, da flere
lokaler er blevet inddraget til uddannelser af teater, drama, film osv. Her kunne
det værre interessant, om der kunne anvises andre steder....... Vi er meget tilfreds med brugen af musikstalden til afviklingen af vores jazz arrangementer.
Lidt konstant pladsmangel, men ellers yderst tilfreds
Lille Næstved Skole Herlufsholm er perfekt til stort petanquestævne med omkring 120 spillere + personale. Køkken, kantine og toiletter benyttes
Lokalerne er for os en slags klubhus, hvor vores venskabsarrangementer mindes
ved fotocollager og gaver. Vi gør rent i fællesskab med de andre brugere efter
fastlagt skema, og det fungerer godt.
Lokalet ligger godt i forhold til offentlig transport ( bus og tog)
med hensyn til møde lokaler så er det helt fint, men bowling sport hos privat
udbyder så er det ikke ok.

Bilagsrapport 2 - Undersøgelse af de folkeoplysende foreningers lokalebehov, februar 2015














Næstved Seniordansere er meget tilfreds med lokalet i sydpolen, det svarer til
vores aktiviteter
Meget hensigtsmæssigt, højt til loftet, god akustik."
Ved at vi har vores egne lokaler har vi mulighed for at arrangere ungdoms stævner, have skoleklasser på besøg mv. Og det er rart for os vedr. Ungdomsstævner at vi har en idrætshal og Cafeteria så tæt på som vi benytter ofte til forplejning og overnatning
vi benytter et af musikskolens lokaler, hvilket opfylder vores behov tilstrækkeligt
Vi benytter lokaler på Tybjerg privatskole - er yderst tilfredse
Vi bruger oftest "Kroen" i Glumsø til arrangementer, men mangler et mødelokale
til bestyrelse og aktivitetsledere.
"Vi er 100% afhængige af lokaler lokalt, og det lykkedes sidste år at indvie vores
nyrenoverede skydebane i kælderen under Centergården i Hyllinge.
Vi skaffede 250.000 kr. til ombygning, og vi har et fået et rigtig godt anlæg,
med medlemstilgang til følge. Skydning er en speciel sport der kræver godkendte og sikre anlæg, som vi ikke kan finde andre steder."
Vi får vores lokaler stillet til rådighed af Forsvaret og låner resten hos Hjemmeværnet.
Vi har egne lokaler på Grønnegades Kaserne ( halvdelen af vores lokaler har vi
selv bygget og finansieret ) og har et tæt samarbejde med alle medarbejderne
og specielt John Nørbjerg. En gang om året lejer vi Ridehuset en weekend, til
den årlige Stenmesse i Næstved.
Vi har ikke haft brug for det, men er sikker på vi kan, hvis det byder sig
Vi har indtil videre fået de lokaletimer vi har ønsket.
Vi har lejet et ridehus som vi er godt tilfredse med

Tilfredse:










adgang til køkken vi være en fordel
de skal være gratis til de frivillig
Der er ikke mange muligheder når man har brug for en stor lokale mellem 50100 mennesker
Der er jo ikke så mange muligheder, ud over Gamle Ridehus.
Det er dejligt nær ved, kan cykle eller gå.
Det er en god og billig måde, at kunne afholde vores årlige generalforsamling
på......fin services
Det er ikke så ofte vi har behov udover vores egne faciliteter, men når det sker
plejer vi at finde løsninger.
Har ikke mulighed for nok timer i Hallen. Vi må derfor afvikle nogle gymnastikhold i gymnastiksalen, selvom der ikke er plads nok (store hold).
HOT lokalråd har en bestyrelse, og i princippet hele befolkningen i området som
medlemmer.
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Hvis det er mht at komme til og få en tid er det fint nok.
I vores forening har vi et problem med at få lokalet den pågældende dag, det
drejer sig om 5 mandage om året til foredrag med 80-110 deltagere hver gang.
Aftenskolerne har første prioritet med tildeling af lokaler, da de er under folkeoplysningsloven, og det kan vi ikke komme.
"Indimellem har det været et problem at vi ikke kan bruge Glumsø hallen i
skoleferier."
Kunne meget godt tænke os mere hal tid. Vi benytter Holmegaard Hallen, og det
er svært at få almen tid vi ønsker
Lokalet med køkken på HC. Andersensvej passer fint til Næstved Quilternes
behov til almindelige klubaftener. Dog kunne akustikken være bedre i rummet,
der er flere høreapparat brugere der ofte føler sig meget belastet pga. Støjen.
Men desværre er det svært økonomisk..
MEN,Det er svært at finde lokaler, der passer til vores benyttelse. f.eks. Køkken,
teater, IT-faciliteter og for ca. 100 personer. Lige nu lejer vi flere loklaer til at
gennemføre arrangementet.
"Som regel kan vi bruge et lokale i Futuracentret.
Det ville dog være en stor fordel, hvis vi sammen med andre foreninger kunne
disponere over et fast lokale."
Vi benytter Munkebocentret, det er centralt og de er flinke og hjælpsomme
Vi bruger fortrinsvis Futuracenter men der er problemer med at få lokaler til de
datoer man har planlagt
"Vi bruger mødelokalet på biblioteket
booker os ind på skolen, f.eks. Ungmødet -Chartret for EU,lånt Folkemusikhuset"
"Vi bruger nedlagt cafeteria i sportshal, toiletter
for vores russiske feriebørn ved ankomst og afrejse, samt generalforsamling, det
er ok."
vi er ca. 22 hver gang og skal bruge en tavle ( nye "Board" ??, stolene er elendige på fuglebjerg skole ,rummet er godt ( nr a23) , har du andre forslag til lokale
???,venlig hilsen Jette Bøgvad.
vi er en humanitærforening og synes lokalelejen er for høj bortset fra sognegårde og futura
Vi er i den heldige situation at klubben vokser og vi kan se frem til to-tre hold
mere næste sæson... Det kræver plads i hallerne på bestemte tidspunkter (1720) når det er ungdoms hold. Vi håber på at vi også kan starte et voksen hold op
næste sæson. Klubben har til tider ikke følt sig rigtig velkommen i fladså hallen
da vi har et hold, som træner 1 time i hallen, som bruger harpiks. Vi arbejder på
om vi kan flytte holde til korskildehallen, men ved at bruge to haller dækker vi et
større opland. Vi er glade for at bruge korskilde hallen, hvor vi selv kan styre
tingene og ikke føler os set over skulderen.














Hverken/eller:
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Vi er meget glade for de lokaler vi lejer/låner af kommunen, men da lokalerne
ligger på grunden til nye campus bygninger (Kildemarksvej 14), står vi snart
uden lokaler.
Vi forespurgte om muligheden for at få lokale på Kroen, og fik det med det
samme.
"Vi har et godt samarbejde med gymnasiet -- hvor vi egenhændigt har opført 2300 m2 klatreflade
Men vi ønsker os i et eller andet omfang adgang til et ""eget"" lokale -- med
meget højt til loftet -- mindst 10 m - gerne meget mere"
vi har lejet os ind i SCALA centeret Jernbanegade 9
Vi holder vores møder, på et af medlemmernes arbejdsplads
Vi kunne godt ønske os mulighed for at kunne benytte et grupperum til mindre
møder 4-5 gange om året.
Vi lejer i øjeblikket i Sct. Peders sognegård, men kunne måske være interesseret
i andre lokaler, hvis det er en mulighed.
Ville være meget tilfreds hvis der var større muligheder, da vi må til Næstved for
at få nogle af timerne
"Vores eget klubhus fungere super fint. Benyttelse af udendørsbaner fungere
også udmærket.
I Sportshallen i Mogenstrup er fodbold ikke særlig velkommen. Vi har meget
svært ved at få tider som passer til vores unge medlemmer 5-17 år."

De større lokaler er meget svære at få fat i
"Det er trist, at man i Næstved kommune ikke kan låne lokaler gratis - som
tilfældet er i mange andre kommuner.
Ca. 1.000 kr. - eller mere - kan være mange penge for en forening - også for
os!"
Gamle faciliteter, der begrænser udbuddet af aktiviteter
I vinterhalvåret vil vi gerne kunne træne vores hunde indendørs, men det kan
være meget svært at finde egnede lokaler...
Som hundeforening er det ikke nemt at finde egnet lokaliteter hvor vi er velkommen
Spørgsmål lidt uklart. Tilfreds med nuværende mulighed eller om vi ville være
tilfredse hvis vi havde muligheden?
Svært ved afhentning af nøgler til Futura. Svært at vide at Sydpolen ikke hører
under Sydbyskolen. Personalet på Sydbyskolen har ikke styr på hvor man skal
henvende sig.
Syntes at der bliver færre og færre lokaler, der ligger uden for skolerne, og som
kan bruges i dagtimerne
vi benytter udelukkende vores egne lokaler
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Vi bruger for mange penge på at leje lokaler.
Vi bruger kun vores egne lokaler
"Vi bruger normalt egne lokaler og egen grund.
På weekend- eller lejr-ture, lejer vi os normalt ind i/på egnede lokaler/grunde."
"Vi er i øjeblikket 23 medlemmer. Vi fik i 2006 2 små, klamme lokaler mod selv
at rive en væg ned og omdanne det nye lokale til billardstue. Vi var de første på
1 sal. Senere blev en masse plads tildelt (5)? musikere, der træner 1 til 2 gange
om ugen. Vi spiller 2 formiddage og 4 aftener fra kl. 16 til 22. alt dette forklarer
jeg fordi vi er temmelig sikre på, at man vil nedlægge vores lille lagerrum (til
udv. elevator), samt vores opholdsrum. På disse betingelser kan vi ikke fortsætte, da der tit er 5-6 spillere i gang samtidig. Det eneste rigtige er at lade os bytte med musikerne, hvilket de har samtykket i. Problemet er bare, at vi ikke tror
gulvet kan klare voress tunge bord, hvilket vi har forelagt husrådet, der ikke
mener der kan skaffes penge til forstærkning af gulvet. Dette er situationen i
øjeblikket, og jeg gør samtidig opmærksom på, at 3/4-del af medlemmerne er
pensionister. Hvis vi kunne fortsætte som hidtil, ville vi have skrevet ""Meget tilfreds""
På bestyrelsens vegne / john højen / kasserer."
Vi har igennem lere år forsøgt at finde et sted/lokale, der kan fungere som klubhus for foreningen - og hvor vi kan opbevare forenines effekter til træningsbrug
m.v.
Vi har ikke noget fast klublokale, da vi hver gang vi mødes skal booke ind på et
skolekøkken eller lignende. Eneste mulighed for fællesskab er en opslagstavle i
forhallen i Fladsåhallen
Vi har netop besluttet at rykke flere af vore aktiviteter fra Hallen til Villavej. Pga.
det er for dyrt at afholde klub eller hold arrangementer i hallen
Vi har svært ved at benytte lokaler uden prisen er høj
Vi har vores egene lokaler
Vi i DUI Holmegaard, savner inderligt egne lokaler, hvor vi kan have alle vores
materialer opbevaret, og hvor der er mulighed for at de ting laver kan blive, og
ikke skal tages med hjem hver eneste gang. Men når vi har børn og bevægelse
er alt i tip top.
Vi mangler i den grad plads. Både til vores redskaber og gymnaster












for dyr husleje, pladsmangel
Manglende "gode" tider til børn. Tiderne er forfordelte. Ikke lige fordelt i forhold
til anden svømmeklub.
Vi arrangerer undervisning i Tango i Rislev gl forsamlingshus. Vi kunne tænke os
at finde et lokale i Næstved med et godt gulv, hvor vi kan være stabilt uden aflysninger. Vi kunne også tænke os et sted, vi kunne danse med andre dansere
en søndag eftermiddag en gang imellem.
Vi benytter kælderlokale på Herlufmagle Skole - som deles karate - vi skal selv
gøre klar og ekstra borde og stole er der sjældent
Vi er en bilardklub.Samme størrelse som NBK. men vi har kun et lille lokale til 2
borde, men har brug for et med plads til 4 Fire borde.
Vi er utilfredse med at vi er blevet opsagt af Sjøllundsskolen, samt at det ikke er
muligt at få tider i gymnastiksalene fra eks. Kl. 15.30 ! Det har haft store konsekvenser for vores forening både med hensyn til instruktører samt medlemmer.!
Vi har intet fast lokale, så det er noget besværligt at finde et fra gang til gang.
Vi mangler lokaler i tidsrummet kl. 17 - 21. Skolen har for mange arrangementer i fritiden, som medfører aflysninger fordi vi bliver nedprioriteret.

Meget utilfredse:








Da vi er en skytteforening kræver dette specielle lokaler der skal indrettes med
specielt lys og udsugning grundet miljø krav og sundheds krav.samt der stilles
krav til indretningen væge og lofter.
Ring gerne for mere info. Jens Henriksen Formand 20721378"
Vi er en bowlingklub, og har kun mulighed for at spille i Næstved bowling center
Vi er utilfredse med at vi ikke kan få lokaletilskud, som svarer til vores lokaleforbrug, idet der indgås 3-årige aftaler, som videreføres med uændrede reguleringer. Dette bevirker at det er umuligt at få tilskud hvis man har fået flere aktiviteter, og dermed større lokalebehov. Dette betyder at det kun er de afdelinger
der fik bevilget tilskud inden den første 3-årige aftale blev indgået, bliver tilgodeset.
Vi skal betale, hvis vi vil låne lokaler, derfor er vi "tvunget" til at gøre det meste
i privat regi

Utilfredse:




Der er for få ledige tider, priserne stiger og der er utroligt mange aflysninger.
Nogle gange med aflysninger kort tid før.
Der er ikke noget mødelokale i forbindelse med Herlufmagle Friluftsbad.
Der skal være gode og tilstrækkelige lokalefaciliteter udenfor Næstved by mange af lokalområderne uden for Næstved by har faktisk flere aktive foreninger
der har behov for loklaer en der er behov for i Næstved By
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Har I forslag til bedre udnyttelse af de kommunale lokaler til foreninger? Beskriv forslaget (og evt. hvilken bygning det vedrører)





















Der findes ikke et lokalt klubtilbud i Mogenstrup og Lov, og det har der ikke gjort
de 22 år jeg har været forælder. Jeg kan blot ikke sige, hvilke kommunale bygninger der skulle anvendes her ude.
Sæt skilte op ved hovedvejen mm som viser folk hvor deres bibliotek er, Korskilde bibbliotek.
Lydisolering mod støj fra 1. salen og trægulv i stueplan, kulturhuset Kornmagasinet
Bedre udnyttelse af Folkemusikhuset i dagtimerne huset står tomt i dagtimerne.
Folkemusikhuset Fensmark
Selvejende hal i Fensmark, så den er jo ikke kommunalt ejet, og kommunen har
aldrig været interesseret i at give os nye lokaler.
Pensionist foreningen og Bridge foreningen har netop henvendt sig, da deres
lokale skal sælges. Vi vil godt huse dem på Villavej efter en lille ombygning. De
er der kun i dagtimerne, klubben kun om aftenen. Sidste år fik vi henvendelse
fra Røjleparken, da beboernes hus var blevet solgt. Vi kunne desværre ikke huse
dem pga. faciliterne. Huset ville også kunne benyttes af skolen i dagtimerne.
Klubhus, Villavej
I Folkemusikhuset har hver forening råderet over Huset en ugentlig dag. Det
"bindes" sammen af en paraply- bestyrelse, som styring af husets faciliteter.
Denne model kan nemt etableres i andre dele af kommunen. Og dermed skabe
liv i landbyerne.
Glumsø Badmintonklub og andre klubber ønsker et klublokale, Cafeteriet i Glumsø hallen.
Mulighed for at kunne dele hallen i 2 dele. Dette kunne give en meget bedre
udnyttelse, da der er aktiviteter som ikke fylder hele hallen. Glumsø Hallen
Tilbygge ny Hal 2 til eksisterende Glumsø Hal, Glumsø Hallen
Renovere eksisterende cafeteria (er i dag decideret uhumsk). Dette ville bl.a.
give mulighed for at flere før/efter træning ville hygge sig i cafeteriet, og måske
også trække andre unge til "fra gaden", Glumsø Hallen
når 1. salen (kreativt værksted) på Kroen bliver færdig, er vi supergodt dækket
ind,
Et bedre trådløst netværk på Kroen i Glumsø.
Vi oplever, at det nuværende er ustabilt - eller ligefrem bliver slukket.
Foreninger som lejer sig ind på kroen skal have adgang til et stabilt trådløst net.
Glumsø Kro (eller hvad den nu officielt hedder)
Lokale "Foreningernes Hus" ude i de mindre byer. Stationsbygningen i Glumsø.
(Og andre småbyer)
Ingen brugerbetaling - vi betaler skat i forvejen.
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mødelokaler for foreninger som er i samme situation som Røde Kors, Suså. Stationsbygning
Sjølundskole i Næstved,
Føtex i Indre Vordingborg vej,
Projektor i loftet samt lærred.
Køleanlæget i Korskilde hallens cafeteria kunne godt trænge til en opdatering
eller fornyelse. Det larmer og varmer mere end det køler. Korskildehallen
Hylder til opbevaring af bold tasker og kamptøj, Korskildehallen
Et lokale, hvor der er mulighed for et aflåst skab til kaffe/the ting mm. og mulighed for opslagstavle. Lokalet, selvfølgelig med adgang til toilet, bør ligge i umiddelbart nærhed af Fladsåhallen/Fladsåskolen. Det er vigtigt at man ikke skal gå
rundt om en mørklagt skole (på en dårligt oplyst sti), for at komme til lokalet. Vi
deler gerne lokalet med andre, men vi have lov til at have enkelte kendetegn, så
som egen opslagstavle og som nævnt et aflåseligt skab. Fladsåhallen/Fladsåskolen
Vi vil gerne have adgang til afbryderen på skolen til lysanlægget. Herlufmagle
skole
Hvilke bygninger? Kommunen har solgt de lokale bygninger der var, Skolen
En tilbygning hvor vi kunne have en lille kantine og mulighed for at købe et
poolbillardbord, så vi kunne trække flere unge til klubben, Næstved billard klub
Ingen aflysninger, så vi er nødsaget til at aflyse og betale kontingent tilbage til
medlemmer. Skolen må bruge lokalerne, når de IKKE i forvejen er booket. Toksværd + Holme-Olstrup skole
Bevar Marvede gl. Skole og andre lignende nedlagte skoler, da de er ideelle for
mange foreninger og har de rammer der skal til. Marvede gl. Skole
Booke hele dage i sportshaller, Sportshal
Musikstalden dækker fint det nuværende behov,
Lokale i Fladså Hallen som kan fungere som mødelokale for foreningerne, Fladså
Hallen
Hvis der er mulig at låne den stor sal igen. Den stor sal i Kildemarksskolen
Ville passe til kampe og træning, til hele klubben. Hallen ved kasernen
Flere lokaler, da vi er mange om buddet, Hvor som helst tæt på offentlig transportmidler
Ingen forslag. Vi er glade for at kunne benytte en central sal af passende størrelse til vores gymnastik og har der ud over ikke andre ønsker til lokaler.
Evt tomme lokaler ved sprogskolen, Næstved sprogskole
Birkebjergcenteret - området.
Sydbyområdet,
Etablering af basketball baner på tværs i Næstved Hal 1 når Arena er bygget,
Næstved Hallen
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Oversigt over hvilke haller der har små/store basketball baner og i hvilke kurve
kan sættes til lav højde,
Bedre gulv i Næstved Hal 2. Det er for hårdt og giver skader når man springer
højt og lander. Næstved Hal 2
Indretning af en klatrecenter enten i et silo-anlæg på havnen -- eller i en tidligere fabriksbygning med mindst 10 meter, Silo på havnen - -Kedelbygningen på
Ny Maglemølle
Samlingssalen, Samlingssalen
Der bør være køkkenfaciliteter og det skal være handicapvenligt - ellers ingen
forslag her og nu.
internationale Koncerter med musik fra Balkan, Musikstalden / Kulturcenteret
der er mange muligheder i kommunens bygninger men da vores formål er at
samle penge er det for dyrt,
Forhåbentlig benytter Kommunen endnu mere i fremtiden Multihuset Sydpolen,
så det synliggøres rigtig meget. Multihuset Sydpolen, Sydbyskolen
Nyt TÆT tag på Sygestalden. Sygestalden - Grønnegades Kaserne
Flere undervisningslokaler i stueetagen. Grønnegades Kaserne
Lejebetalingen skal sættes ned, når lokalerne anvendes til de ældre medborgere.
Det hele afvikles som et social- humanitært arbejde på frivillig basis. Grønnegades Kaserne
Sct. Jørgens Bibliotek,
Nattergalen,
Skolen i Jernbanegade,
Et lokale med plads til ca. 35 personer, Skole i Sandved.

Hvad er vigtigt for jer, hvis der skal etableres et Foreningernes
Hus?
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At der er adgang for alle
at vi kan dyrke vore sport der
At vi kan få egen Dojo med klublokale hvor medlemmerne kan hygge sig efter
træning
At vores gruppe kunne få en dag eller to, så folk kunne komme og male og mødes.
Der må gerne være køkken, da vi ofte spiser sammen. Desuden må der godt
være mulighed for, at kunne benytte et samtale rum, og der må godt være skabe til foreningens ting
Der skal være nogle gode undervisningslokaler med moderne faciliteter til undervisning, gerne op til 20 personer.
Det sociale samværd
Det vil være vigtigt med meget fokus på at det ikke må være på bekostning af
aktiviteter i de fire "tidligere kommuner", idet mange allerede har en følelse af at
"alt sker i Næstved"
inde og uden dørs aktiviteter.
Motionslokaler
skabe til egne ting, køkkenadgang, netadgang
At der er et lokale i størrelsen 80-100 m2 og hvor vi må medtage hunde. Vi
rydder altid op efter os, så der ikke er andre der bliver generet.
At vi kan bruge lokalerne hver anden uge på fastlagt tid som nu. Al lokalet ligger
centralt i byen med let adgang til offentlig transport og parkering. At der køkkenfaciliteter som må bruges. At der er godt arbejdslys - god arkustik - aflåst
rum til opbevaring af klubbens ejendele. At der engang imellem er mulighed for
at bruge et større lokale evt. Til weekend - maratonsyning. Borde og stole er lette at flytte rundt på og med god siddekomfort og nemme at ændre i højde.
At vi kan få faste aftener ugentligt. At der er internet til mange. At der moderne
undervisningsfaciliteter til rådighed.
Gode tilkørselsforhold / busforbindelser, da vi har en hel del ældre mennesker,
som medlemmer.
Hvis der er et køkken så man evt. kunne af holde juleafslutning, eller andre
sammenkomster.
låne lokaler til forenings aktiviteter
Så længe vi har muligheden for at bruge Multihuset Sydpolen, som for vores
medlemmer ligger centralt for offentlig transport har vi ikke noget ønske om foreningernes hus. vi vil bruge det en gang om ugen i 3 timer. Hvis foreningernes
hus ville ligge centralt placeret i byen ville vi selvfølgelig være interesseret.
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Afhænger helt af betingelser og lokalers størrelse .Vore medlemmer kan frit
komme til alle de aktiviteter vi har ude og inde - ingen aktiviteter med begrænset antal.
Aner ikke hvad vi skal bruge det til
At der bliver mulighed for samarbejde og inspiration, at der etableres en struktur
med foreningsudvikling og at politikerne vælger at finansiere huset med en budgetudvidelse i stedet for at tage beløbet fra foreningernes tilskud.
At der er direkte adgang til vand (kanal/hav/svømmehal)
At det er for alle foreninger
at det ligger bynært med gode parkeringsforhold
At det ligger i lokalområdet
At vi har mulighed for at benytte et mindre lokale et par gange om året enten
gratis eller til en lav betaling
Det er af afgørende betydning, at man ved, hvad et Foreningernes Hus skal
bruges til, inden man beslutter sig for et sådan hus
Det er meget vigtigt at man kan få hal tider i Næstved
Det er nemt at få adgang til lokalerne og der er samme services som i dag:-)
Det står ikke øverst på ønskesedlen, Vores største ønske er at kunne bruge
hallen i Holme-Olstrup - vi har p.t. mellem 10 til 20 medlemmer
Det ville være at man havde muligheden for at mødes med medlemmer fra andre foreninger.
Evt. brug vil afhænge helt af lokalestørrelser. Bliver der f.eks. plads til generalforsamling med 50 personer, så ja, ellers tænker jeg ikke.
Faciliteter
Gratis lokale og gode pladsforhold
Ikke vigtigt, fordi flere medlemmer ikke har bil.
ikke vigtigt. Vi har brug for træningsareal
Ved ikke.
Vi har meget fine lokaler nu, som vi ønsker at blive i.
Adgang til køkken og projektor. Et godt bookingsystem til reservation af mødelokaler.
at bygningen og dens drift er grundigt gennemtænkt ud fra bæredygtighedsprincipper. Det gælder såvel materialer, energi og stofstrømme, reparerbarhed af
inventar og mulighed for genanvendelse af materialer. Huste skal materiel repræsentere fremtiden - ikke fortiden
at der er et lokale med netadgang, projektor og lærred,da vi viser fuglebilleder
(Dansk Ornitologisk Forening, DOF Storstrøm)
At der er plads til mange mennesker
At der er scene, højtaler, dvd afspiller,og projektor evt et skab hvis der ikke er
noget service
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at der skabes et åbent uformelt miljø, som kan give mulighed for et større tværgående interessefællesskab mellem foreningerne
At hunde er velkommen og at det er god plads
Der er plads til flere foreninger på en gan, da vi er mange om buddet
Det er, at der bliver flere lokaler til rådighed for møder af et antalt på 20 personer, fordi der ikke er nok lokaler til rådighed på Grønnegades Kaserne.
Det kommer an på hvordan det bliver lavet, vi kunne godt bruge et bedre sted
at spille kampe, og træne. Men det bedste ved det sted vi træner er at vi har
bordene stående fremme så de ikke skal flyttes. Men der er jo noget økonomi i
det for os. Hallen ved den gamle kaserne ville være super for os, hvis bordene
kunne stå fast der, så kunne vi klare alle ting derfra.
Det kunne give et samarbejde med andre lignende organisationer
Det lyder da super hyggeligt! Kunne være et spændende projekt med et fælles
hus. Vil gerne høre mere om de planer!
Det lyder som en genial ide - hvis så også leje af lokalerne bliver gratis. Vores
forening ville også stille op som frivillige ift. at passe på lokalerne.
"Det skal rumme mindst 300 mennesker.
Der skal være en scene
Der skal være en bar"
Gode adgangsforhold, gode parkeringsforhold
Køkken med opvaskemaskine og flere rulleborde
Location, faciliteter, muligheder også for enkelt booking
Med de lokaler vi har nu, og dem er vi godt tilfreds med, har vi ikke behov for et
Foreningernes hus
Middel
Mødelokale
Næstved Kulturforening støtter idéen om et Foreningernes Hus. Næstved Kulturforening har behov for et lokale til mødevirksomhed, aktiviteter i foreningen
samt til opbevaring af inventar m. m. Næstved Kulturforening lægger vægt på,
at Foreningernes Hus kan holde åbent 6 til 7 dage om ugen. I ferier og højtider
samt i aftentimerne. Næstved Kulturforening anbefaler at der dannes/vælges en
bestyrelse der er bredt sammensat, således at den repræsentere flest mulige
foreningsgrupper.
P-pladser - køkken - toiletter
rådighed over evt. skabsplads
samlingssted for forenings folk . Sted hvor man kunne samle info om alt det
gode der foregår og koordinerer og støtte op om hinanden. Formålet med et sådan hus er af afgørende betydning. For at det skal give mening skulle det ikke
være et hus der 'bare er et hus mere af samme slags'. det skulle være et sted
der både var udadvendt i forhold til at tage initiativer feks temadage i samarbejde med fritidsudvalget, events i samarbejde med foreninger, borgermøder og
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samarbejde med ungdomsskolen med meget mere. Kommunens 'eventkoordinator' kunne blive transformeret om til en stilling i dette hus med et meget bredere
stillingsbeskrivelse. hvis kommunen finder ud at at der skal arbejdes videre med
'et foreningernes hus' så stiller Musik over Præstø Fjord sig gerne til rådighed i
en arbejdsgruppe.
"Tilgængelighed.
Parkering udover 3 timer.
Adgang til AV-midler.
Køkkenfaciliteter."
Udvikle kendskabet til de øvrige foreninger og evt. muligheder for samarbejde
Vi er ved at etabler en ungdoms-afdelinger, hvorfor vi få behov for nye lokaler til
dette medlemmer - hvor dette kunne være interessant
At alt ikke bliver centreret i Næstved, men at der bliver plads til foreningsliv i
områderne omkring Næstved. Vi synes også vi gør en forskel især for de unge.
Mere samarbejde på tværs i de nære områder, så kan det da godt være at vi på
sigt vil bruge et centralt foreningernes hus.
At alt IKKE er i Næstved !!!!!
At der også etableres Huse i landdistrikterne.
At det ikke skaber en centralisering af aktiviteterne i Næstved, til skade for omegnsbyerne.
At det ligge i lokalområdet.
At det ligger i byen ( Fuglebjerg )
At det ligger i den by, vi skal bruge det. Når vi går vores ture i Glumsø, er der
ingen idé i at lokalet er i Næstved...
at det ligger i Glumsø
at det ligger i nærområdet
At det ligger lokalt, ellers får vi ikke brugt det.
at vi kan bevare vores egen hytte der er placeret lokalt
Da vi er en lokal forening Bosiddende i Fensmark og Toksværd har dette ingen
relevans for os
Der er ikke tilstrækkelig offentlig transport fra landområderne til byen og det er
stort set umuligt at komme hjem med offentlig transport om aftenen - så det har
ingen interesse.
"Det havde været mere ønsværdigt med et sådant i Holme-Olstrup/Toksværd.
Men det ville være meget vigtigt for vores forening, at have opbevaringsmuligheder til vores materialer."
"Det skal være lokalt IKKE centralt!
Vi har allerede nogle muligheder lokalt, ikke de samme som tidligere da vi havde
en skole og vores aktiviter i byen er derfor færre. Brug midler lokalt og ikke centralt er vores henstilling"
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Det vil være helt umuligt at buge da vi er lokal toksværd holmeolstrup g er for
børn fra 6 - 12 år og de ville ikke kunne komme til Næstved selv
Et foreningernes hus skal ikke kun ligge i Næstved By, det skal også være ude i
landdistrikterne, flere steder
"Fladså håndbold klub så for at salg i cafeteriet i korskildehallen. Det har den
gamle bestyrelse holdt meget hårdt på at det kun var håndbold klubben som fik
adgang ind i køkkenet... Os der overtog sidste år vil prøve at bygge bro og lave
liv i hallen. Så både fodbold og gymnastikken har haft glæde af korskildehallens
køkken.
Jeg ved ikke hvad vi skulle bruge huset til. Se kampe eller foredrag, men det
kan man også i korskildehallen. :-)"
Folkemusikhuset fungerer i dag som foreningernes hus. Ideen med et Foreningernes hus er god. Blot skal der tænkes på at tilgodese de mindre byområder i
hele Næstved Kommune fremfor at Huset er tænkt centralt. Det vil skabe liv og
sammenhængskraft udenfor den tæt befolkede by. Lad foreningsbrugere komme
udenfor den store by.
For nuværende ikke særlig vigtigt.
For os er det vigtigt at det er lokalt og tæt på friluftsbadet når vores sæson er i
gang.
Hvis "Foreningernes Hus" bliver placeret andet steds end H.C. Andersens Vej 24,
er det ikke umiddelbart interessant for Næstved Teater Og Revyklub. Det er meget vigtigt for forløb og afvikling, at Næstved Revyen har base på H.C. Andersens Vej 24.
hvis der etableres et foreningers hus kræver det mange lokaler, nogle af dem
store lokaler. for at vi ville benytte lokaler i et foreningernes hus bliver det en
fast dag/aften som vi har nu i Folkemusikhuset og hvor vi kan benytte andre dage til arrangementer et par gange om året..
Hvorfor skal et Foreningernes Hus være centralt placeret. Vi ønsker at vores
lokalområde bibeholder sine aktiviteter. Denne centralisering er ikke efter vores
ønske.
"I Glumsø har vi allerede et ""foreningernes hus"" i form af den gamle kro. Derfor vil vi ikke være interesseret i et ""hus"" i Næstved by.
Der bør da være mere end et ""hus"" i kommunen.
Det vil vi på det kraftigste anbefale."
ideen er god, mange har sikkert brug for et sted at holde fælles møder, hvor
man kan leje sig ind til fornuftige priser - vi vil jo nok benytte vores egne, men
kunne måske alligevel finde på at benytte os af muligheden.
Ikke vigtigt for os, men vi vil gerne bakke om andres behov. God ide.
ikke vigtigt.
"lokal beliggenhed med gode P-forhold,
Tilknytning til det område foreningen opererer i."
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"Lokalerne skal ligge der hvor vores medlemmer kommer, dvs. I Holmegaard
Hallen. Så vil det være interessant. Lav mulighederne for et ""foreningserneshus"" i lokal området.
Selv om Sådan et hus vil blive lagt på banegården, vil den manglende infrastruktur i bus linjerne gøre at det ikke er interessant. Hvordan skal skolebørn komme
der ind. Prisen for en billet er haller ikke så lav..."
Næstved Sejlklub bliver fint dækket af muligheden for at leje Musikstalden. Hvis
denne mulighed ikke længere var til stede, ville beheovet være at have et sted
til vores årlige hovedgeneralforsamling, hvor der skal være plads til ca. 150 personer.
Penge hertil bliver bare taget fra andre !!
Som Glumsø borger har vi ikke brug for et hus i Næstved - men derimod cafeteriet i glumsøhallen som klubhus
Svaret er under forudsætning af, at vi ikke kan bruge vores nuværende lokaler.
Der skal være et meget stort rum med god akkustik og plads til koncert for 300
mennesker. Mulighed for at opbevare teknisk udstyr i aflåst rum. Øvelokale med
stole ,"dueslag" til alle sangere (ca. 50 p.t.), afdeling med behagelige møbler og
kaffemulighed, gode lys- og lydforhold, køkken-faciliteter, så der kan modtages
venskabskor og holdes socialt samvær, eget køleskab til drikkevarer. Toiletforhold i nærheden (vi har dårligt gående medlemmer). Garderobe i øvelokalet eller
i umiddelbar nærhed.
Sydbyens amatørteater opfatter Multihuset Sydpolen som et "foreningernes Hus"
med teatersal, møelokaler og café, dækker vores behov
"Umiddelbart kan jeg ikke forestille mig, at det er noget vi vil få brugt. Folk som
er engageret i deres sport, bruger så meget tid på det, at det ville være svært at
få passet mere ind.
Jeg skal ikke kunne sige, at det ikke kunne være en god idé for Næstved
centrum's borgere."
"Vershuset holder til i Musikstalden i Grønnegade.
Vi har ikke behov for andre lokaler."
"Vi dyrker Atletik, Triathlon og Motion og da vi holder til i HG og der her er de
faciliteter vi har behov for lige pt. har vi ikke behov for et fælles hus.
Der er selvfølgelig ønsker om forskellige forbedringer på selve HG stadion f.eks.
opretning af løbebane, nyt kastetårn til atletikken.
Motion benytter meget Herlufholmskoven til træning og løb.
Triathlon benytter 2 svømmehaller for at få deres behov dækket, resten af træningen foregår udendørs."
Vi har Aktivitetshuset i Glumsø som passer os vældigt fint, jeg håber ikke det
bliver fjernet til fordel for et andet hus. Hvis det gør vil det klart ændre mine
svar.
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"Vi har et samarbejde med KFUM-Spejderne Herlufsholm gruppe - hvor vi benytter deres lokaler efter aftale
Det kører rigtig godt"
"vi har medborgerhuset ""Kroen"", hvor vi hører til
og har ikke brug for et lokale i Næstved by."
Vi lejer lokaler på Grønnegade kaserne. Da det ligger lige over for hvor vi bor.
vi mødes en gang om ugen til korprøve. At benytte et foreningernes hus vil afhænge af evt. udgift. Hvis vi skal tænke kreativit skulle huset fx. kunne bruges
til koncerter
"Vi så hellere at cafeteriaet i Glumsø hallen blev
sat lidt i stand, og det blev foreningernes klublokale vi har brug for noget i lokalområdet."
vist ikke særligt vigtigt da vi samarbejder på tværs med andre klubber (tennis)
At det bliver i Fuglebjerg i har det hele Næstved
At det ligger tæt på foreningen.
"Mener det vil være både relevant og godt for foreningslivet som sådan men
Kunstforeningen
har jo sit faste sted"
Vi synes blot det er en god ide.
Vi ønsker at være i Folkemusikhuset i fensmark

Har I kommentarer mht. at låne egne lokaler ud til andre foreninger
– eller omkring at låne lokaler af andre foreninger?











da vi ikke har egne lokaler så kan det være nødvendigt at låne igennem andre
der har de lokaler vi har behov for
I tilfælde at samarbejdet med musikskolen ophører, har vi behov for at låne
andre lokaler
"Klubbens vision er: Udvikling for alle. Kan vi medvirke til at skabe udvikling for
det samlede lokalsamfund gør vi det gerne."
vi er igang med et projekt med Holmegaard hallen hvor i kan deles om pladsen
med senior idræt og kortspils klubber, det vil også kunne bruges til undervisning
og fordrag
Vi har tidligere byttet tider med foreninger som Fensmark og Fladså, men det er
et stort puslespil og meget tidskrævende.
Vi skal køre bordtennis borde rundt i byen, så det ville vi ikke kunne.
Ofte er Hallen i Holme Olstrup fuldt bookede i vinterhalvåret. Det er også vinterhalvåret vi bruger hallen.
Vi har en del meget dyrt materiel. Som vi kan være nervøse for bliver ødelagt.
Vi samarbejder med andre foreninger i området
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Da vi er meget på den, ville det være rart hvis man et sted kunne se hvilke
muligheder der kunne være. Vi oplever at der ikke bliver afbooket på foreningspotalen som man har pligt til !
Hvis vi skal låne vore egne lokaler ud, så skal vi mindst have dækket de faktiske
udgifter
Vi låner allerede vores klubhus ud til andre foreninger.
I disse tider er der desværre en del der forsvinder når lokalet udlånes og det er
den egentlige grund til at vi helst vil have vores eget lokale selv.
Man kan ikke flytte rundt på billardborde.
Primært behov kunne være fælles opbevaring af både eller fælles motionscenter.
Vi har et klubhus/udstyrsrum med begrænset plads, hvor det ikke vil være muligt at låne ud. Vi kunne dog godt bruge mere plads til opbevaring af udstyr
Fx til overnatning sociale ture m.m
Til fx overnatninger/ trænings lejre. Men der er vi selv ude og spørge.
Vi bruger jo kun lokaler til vores generalforsamlinger, og der låner vi klasselokaler på næstved gymnasium
Vi bruger vores eget cafeteria. Som bookes og der laver vi alt fra sommer afslutning, overnatning, juleafslutning osv
Vi har som nævnt tidligere et godt samarbejde med Spejderne i -ringstedgade
237
Vi kan kun skyde i godkendte anlæg.
Vi mangler et mere permanent fællesrum, særligt i vinterhalvåret.
"Vil meget gerne låne lokaler hos andre foreninger, men da en stor del af målsætningen for vores forening er at dyrke det lokale skal disse forninger ligge i
lokalområdet.
Vi har dog allerede nu i mindre omfang lejet lokaler ""udenbys"" da disse havde
nogle faciliteter/udstyr vi ikke har."
Hvis vi skal benytte lokaler andet sted skal vi /forældre transportere børn. Til
seniorer kunne det nok lade sig gøre
vores lokale er et bålhus og en udendørs dansebane omkring et Dansetræ, som
alle, også ikke foreninger, er velkomne til at bruge
NB. Vi skal have en ny dirigent, og hvis vi ikke kan få én, der kan torsdag aften,
har vi et lokaleproblem, for vores partnere bruger lokalet de andre aftener i
ugen.
"Til moderne kunstudstillinger ,kan man kun lade andre være i samme lokaler,(små)i begrænset omfang.
vi ville i såfald behøve det førnævnte manglende lokale,også til kreativ aktivitet
for unge."
Vi bruger private hjem
Vores behov for stor sal vil være vanskeligt at finde andre steder.
F.eks som frivilligcenter
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Vi benytter pt. Fælleshuset i Toksværd, og det opfylder vores behov. Et endet
sted i nabolaget med et fornuftigt mødelokale ville ligeledes tilfredsstille behovet
til lokalrådsmøder.
Vi har Depotet som er en forening som skal stille lokaler til rådighed
Man kunne netop være flere brugere af stationsbygningen i Glumsø.
Kun til støre arrangementer
da vi mest bruger lokalet om natten og det skal lægge i bymidten, uden alarm
på bygningen
Foreninger som ikke selv holder til i lokalerne passer ikke godt nok på tingene og
nu er de andre lokaler jo lejet ud. Der er kun 1 toilet og køkken mangler meget
indhold. Vi har kun vores egne ting som vi har på kontoret undtagen lidt glas og
kopper. Komfur og køleskab virker ikke tilfredsstillende og der er ingen kaffemaskine.
sportsklubber m.m. deles pt med skolen om klublokalet og det virker fint. Reservere ved opslag ved døren og det virker fint.
Vi deler allerede med ældre klubber
vi er en hundeforening, der ikke kan trænen når der er andre tilstede - bidearbejde
Vi har materiale/uniformer/bolcher/kondomer liggende. Deles lokalet med andre,
skal tingene fjernes, hver gang. Ingen steder at gøre af det.... Vil besværliggøre
tingene.
Det kommer an på faciliteter og anvendelsesmulighed. Selvfølgelig også prisen.
Vi benytter lokalerne på Kornbakken 6, som er værested om dagen, og bruges af
flere foreninger om aftenen, det fungerer godt til hverdag, dog ikke, når vi skal
holde ekstra arrangementer
Vi bruger det lige I øjeblikket sjældent gang.
Vi er 3 foreninger og besætter lokaler alle ugens dage
Vi vil aller helst have vores eget, da vi har så mange ideer.. som ville fylde flere
dage på en uge. Men hvis en forening kunne være interesseret i at låne vores
lokaler (hvis vi havde et hus/lokale) ville det være super med et samarbejde.
Vi vil dog gerne være sammen med andre foreninger der har relation til vores
egen
"Lokale med en god akustik og med plads til ca.
65 medlemmer, centralt beliggende."
Begrundelsen er vi har masse oplysninger om andre mennesker ang. deres boligforhold. Som vi ikke ønsker at dele med andre.
Vi har mange ting i gang for at skaffe penge og har forskellige behov alt efter
hvilket arrangement vi har gang i
Det ville skabe dynamik, hvis lejeindtægter ikke bliver modregnet i lokaletilskud.
Vi benytter i forvejen andre spejderhytter som vi låner gratis.
Musvågevej er jævnet med jorden. Skimmelsvamp.
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Det er Vinhuset, der "udlejer" lokalerne.
Vil være alt for meget arb med hensyn til flytning af udstyr
Vi har brug for nærhed til vandet.
"Vi er ikke specielt interesseret i at dele lokale med andre, idet vi har lagt meget
tid, energi, penge og personlige klubrelateret effekter som vi værner meget om.
Vi er meget glade for vores lokaler, som vi passer godt på og gerne selv sætter i
stand."
"Vi udnytter hele lokalet, vi har fyldte reoler
og mange billeder på væggene."
Vores forskellige aktiviteter optager meget lagerplads og meget gulvplads under
udførelsen. Derfor er det ikke hensigtsmæssigt for os, hverken at leje vores lokaler ud til andre foreninger og heller ikke leje andres lokaler.
Vi vil godt kunne finde en fælles holdning omkring udlån af vores foreningshus,
til andre med samme interesse som vi selv har, fritidsliv på vandet, det vil dog
nok indbære at lånerne betaler et gebyr, dette vil også hjælpe på forenings økonomi. Vores største udgift er leje-, forsikringsudgifter m.m. I forbindelse med
vores foreningshus.
Det er ikke relevant, da vores medlemmer er malere og har bruge for et permanent sted, så de kan have deres ting stående.
Hvis det er et fast lokale i centrum af Glumsø er det ok.
Vort behov er kontor med daglig åbningstid både fysisk og telefonisk til en billig
lejepris.
Hvis bare vi havde mulighed for at kunne opbevare vores materialer, og have
dem i fred, så vi ved hvilke materialer vi har, og ikke kommer til vores aktiviteter og opdager at de ting vi skal bruge er brugt af andre, eller helt mangler, fordi
andre har taget dem.
Jeg tror ikke det vil være relevant for vores lille forening at låne lokaler hos
andre foreninger, så længe vi kan bruge Sydpolens Cafe
Vi er blevet opsagt på Marievej i Fensmark, så vi er meget interesseret i et andet
lokale.
Vi søger samarbejde med andre forenigenr - men har behov for et aflåseligt
lokale til bl.a. træningsartikler
















Har du afsluttende kommentarer og forslag?











Dejligt at der er mulighed for at tilkendegive sin mening.
Vi er fuldt ud tilfredse med brug af musikskolens lokale; hvilket pt hvilket pt
opfylder vores behov
Alt skal ikke samles i Næstved by.
At Næstved kommune opdaget at der også er et foreningsliv udenfor by skiltet.
Næstved kommune er stor og vi har lange afstande, prøv med decentralisering
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Frivilligt foreningskræfter burde skattes/lønnes/værdsættes højere end for nuværende. Det er SÅ svært at trække frivillige til. Vi har ingen gulerod at lokke
med. Det burde Kommunen give os mulighed for. F.eks. gratis oplevelser, gratis
kurser, mindre administrativt arbejde, direkte økonomisk kompensation, tilskud
til hold, der ikke er nye men i høj grad vigtige for samfundet f.eks ældremotion,
børnemotorik eller graviditetshold.
Fælles hus for foreninger lyder hyggeligt!
Føtex på Vordingborgvej ville i mine øjne være det perfekte sted for foreningernes hus god plads mange idræts grene kunne samles under et tag, gode parkerings muligheder, handikap venlig, elevator og så er der en arkade som kunne
bruges som en lille forretnings gade, mange mugligheder i den bygning, eget
ønske for min sport er 12 bowling baner i disse lokaler, kunne blive rigtigt fedt
"Generalt skal NK, kikke mere på lokalområderne... Ikke glemme at kommunen
ikke kun er Akseltorv og omkringliggende bygninger. Dr rører sig meget i lokalområderne. Men man kan ikke lade være med at tænke at det er ligemeget, for
tingene kommer tilsat ligge i gå afstand af Næstved Centrum. Og det er en
skam. Der er frivillige der knokler en hvis legemsdel ud af bukserne, så er det
dælme kedeligt at se at der hvor mønten triller hen er til de professionelle
idrætsgrene, fodbold og basketball. Kan ikke lade være med at tænke på hvad
de penge kunne havde givet af gode oplevelser til vores børn.
Ligelig fordeling af goderne og måske noget mere opsøgende fra NK ang. Foreningerne. Der skal investeres meget tid i dette hvis ikke idrætten skal dø i
Randområderne af Næstved Kommune, og det er ikke mindst i måden Det kommunal center arbejder på. Kom ud af huset og opsøg os.. Lav møder i de lokale
haller for de foreninger der der benytter dem og snak med os."
I burde gøre mere for Holmegård billard klub.
Jeg har mange ideer til hvordan man kunne gøre korskildehallen til et mere
levende sted for dem der færdes der. Men mon ikke vi skulle tage en snak om dt
en anden dag.
Jeg håber, at der bliver sat handling bag undersøgelsens resultater, så arbejdet
ikke er spildt
Jeg synes, at booking systemet er forældet og meget besværligt at anvende. De
adviseringer om aflysninger der kommer ud skal være mærket med NY aflysning
siden sidst så man kan se selve nyheden og ikke alle tidligere.
Jeg syntes det er vigtigt med dialog i forbindelse med bookning af lokaler - især
ved sammenfald.
Måske en større/bedre information om, hvilke eksisterende muligheder der er for
at leje/låne lokaler i Glumsø. Evt. Glumsø Kro.
Nej. Holmegaard Hallen dækker fint vor forenings behov.
spørgsmålene passer dårligt til en rideklub
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Tror man skal prøve at tilpasse de lokaler der er til rådighed, og flytte lidt rundt
på nogle ting. Har set at de lokaler står tomme nogle dage, og der er noget firma bordtennis og dans der. kunne måske flyttes så vi lejer de lokaler fast og
flytter de andre ( set for vores side ) Vi bruger vores lokaler 10 måneder om året
og mandag til fredag fra kl 17 - 21.30 ca. Og spiller 10 hjemme kampe i weekender så vi bruger meget hal tid.
Udgiften til bane- og halleje er efterhånden en meget stor post på vores forenings regnskab, hvilket jeg ikke finder rimeligt.
Vi er generelt tilfreds med at dyrke Motion osv. i Næstved Kommune, bortset fra
at alting stiger og tilskud falder i samme takt.
"Vi har vist at vi kan bygge gode klatrefaciliteter
Vi vil uden tvivl kunne skabe noget der siger spar to til klatringen på Sjælland
uden for København
Men det kræver adgang til de rigtige rum - -og så ellers planlægning og armkræfter!!"
Vi håber inderligt at man vil imødekomme vores ønske om at få Sjøllindsskolen
tilbage, bare den ene af salene, da vi ved at de ikke er blevet bygget om !!
Vi mangler virkelig et springcenter i Fensmark. Vores forening er tvunget til at
sprede sig over både Fensmark, Næstved og Holme-Olstrup for at kunne træne,
da vi har konkurrencehold
Vores aktivitet foregår kun på banerne.
"Foreningen kunne godt tænke , at en udbygning af holmegaardhallen ville hjælpe. en udbygning som ikke kun var en hal men så det blev et område hvor der
var mange forskellige muligheder for at bevæge sig eller bare slappe af i godt
selskab.
Vi håber kommunen vil være med på ideen. Det kunne også være mulighed for
diætist massage og andet det kunne øge sundheden"
"Vi låner Herlufmagle Hallen af Herlufmagle Skole.
Vi har ikke mulighed for at søge om selvstændige formiddagstider."
"For os er vores nuværende forhold optimale, vi klarer os selv.
Der har været meget stor hjælp fra Poul Hemmingsen og hans ihærdige indsats
både planmæssigt og arbejdsmæssigt, som vi godt kan se, kan ændres ved hans
fravær. Vi vil gerne arbejde for at blive."
Foreningernes hus er rigtig god idé, hvor alle frivillige og froeninger kan mødes.
"Jeg syntes det er godt, at man i kommune har gjort sig nogle tanker vedr.
Lokaler.
Svarene er dækkende for hvordan Storstrøms Folketone forholder sig til jeres
spørgsmål.
Tak for Center for Kultur- og Borgerservice's gode måde at støtte lokalområder
på på landet
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Vershuset er yderst tilfreds med at kunne benytte Musikstalden i det omfang, vi
allerede gør.
Vi er meget glade for at være i folkemusikhuset i Fensmark,
Betaling: Det bør være gratis at anvende kommunens egne bygninger, der er
ingen udgifter, ud over el, forbundet med brugen af lokalerne. Det må være service til beboerne i området og økonomisk hjælp til små foreninger. Det er jo vores egen skole.
Det er et stort ønske, at vi får et Foreningernes Hus i Næstved.
I Holme-Olstrup har vi ikke noget tilgængeligt lokale til dagtimerne. Skal altid til
Toksværd.
Kun at jeg håber vi må bevare vores klubhus sammen med Sydpolens personale
som nu skal flytte ind.
"Synes generelt, at det er synd, tingene søges lagt ind til Næstved, i stedet for
at ""holde liv"" i småbyerne i kommunen.
For Glumsø KAN det betyde foreningsdød, hvis alt bliver trukket til Næstved. Det
er netop styrken i Glumsø, at foreningerne er aktive. Tror ikke det vil være det
samme, hvis folk først skal til Næstved, for at mødes - om ting som sker/skal
ske i Glumsø."
"vi er godt tilfreds med at være i musikstalden når vi er under 150 pr og hvis vi
havde et skab der oppe
Men et forenings hus ville da være helt ok"
"Vi har haft problemer med at komme i PsykInfos blad, da datoer aldrig kunne
indfries hos Futuracenter og vi dermed ikke fik de ventede gæster, da de gik
forgæves de datoer der blev angivet og ikke kunne indfries hos Futura . Deadline
for bladet er 1. Okt. Eller 1. Apr. Men vi kan ikke reservere før 1. Dec eller 1 juni
hos Futura"
Vi håber at kunne få lov til at blive bevilliget et lokale/hus, da vi får flere og flere
mennesker til vores arrangementer.. flere og flere medlemmer med ideer, som
vil gøre en forskel ift integrationen i vores by (Næstved). Som fx hjælp til kommune papir (oversættelse), undervisning i afrikansk dans, undervisning i Swahili,
sociale arrangementer osv.
"Blæserne i Sandved Jagthornsgruppe kommer fra området nord vest for næstved. Blæserne i Sandved Jagthornsgruppe kommer fra Sydvestsjælland, (Sandved, Herlufmagle, Tornemark) og Grønbro er derfor et godt sted at øve."
Da vi er en forening med biavle som interense, kræver det en del plads for at
have ca. 12 bifamilier og ca. 35 personer, samt lokaler hvor vi kan side og drikke
en kop kaffe,kan slynge honning og have vores bimarteriel i insekt og muse tæt
lokale.
frivillighuset i næstved stor ønsker
Ideen er god men vi godt tilfredse med Grønnegade kaserne, hvor vi kan leje et
billige lokaler.
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Jeg ville være glad hvis Næstved Kommune ville uddybe jeres liste på foreningernes portal så man fik lidt flere oplysninger om de forskellige lokaler, evt.
størrelse og indhold af borde og stole, samt de nr. I oplyser for det er ikke altid
de rigtige.
Vi er en atypisk forening i forhold til de stillede spørgsmål, da vi har permanente/egne lokaler på Grønnegades Kaserne Kulturcenter
Vi er oven ud tilfredse med den lokale adgang vi har på Næstved Gymnasium.
Den centrale placering, tidspunkterne og lokalets størrelse passer os rigtig godt.
Vi har kun behov for at bruge kommunale lokaler i sporadisk omfang, f.eks. til
foredrag/film.
Vi har lige forbedret adgangsforholdene med liftstole så adgangen bliver nemmere for vores medlemmer/veteraner samt andre brugere af skolen.
vi håber der kommer lokaler, hvor vi kan have et lille rum / stort skab til at
kunne have forskellige ting i, så man ikke skal medbringe alt hver gang - dermed kan der også være flereder deles om de enkelte lokaler
vil meget gerne have et lokale at råde over. et lille lagerrum til forskellige ting.
At Næstved kommune køber Karrebæksminde Feriecenter, så det kan blive et
aktiv for områdets foreninger og turister.
Bevar for guds skyld Aktivitetshuset i Glumsø. Vi er mange brugere der er meget
glade for det
"Der har desværre været en del spørgsmål i denne undersøgelse, som ikke har
været relevant for os at besvare :-(
Håber ikke, at det giver anledning til en 'fordrejning' i det 'samlede billede' ....."
Et godt forslag.
"Foreningen benytter for øjeblikket Futuracentrets lokaler til 1-2 møder om året.
Medlemstallet i foreningen i Næstveds område er ca. 800-1000. Vi holder ca 6
møder årligt privat,hvor der er ca 5 aktive der kommer. møderne."
Fuglebjerg Byfest bruger ikke lokaler, kun de grønne områder i kommunen
Godt initiativ at få undersøgt status, forventninger og behov.
Godt med behov undersøgelse
Gør Grønnegades Kaserne til et mere åbent og inviterende sted for et pulserende
forenings- og kulturliv.
Jeg fik underskrevet lidt tidligt kan jeg se, men alle vores problemer kan løses
ved at flytte os til musikernes lokaler
Vi vil gerne leje et rum på ca 40 m2
Til bygge rum. Problemet er vi ikke kan flytte de ting vi limer sammen før der er
gået 6-8 timer. Så er det svært og dele lokale. Med andre ?"
Næstved Seniordansere er meget tilfreds med de lokale muligheder vi har
Pr. 1. Maj står vi uden et lokale til samspil. Det kan sagtens være på en skole
eller andet, vi er ca. 10 personer, vores eneste krav er at der er muligt at lave
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kaffe og selvfølgelig et toilet :-), og det skal være om aftenen, da der stadig er
en enkel i gruppen der er på arbejdsmarkedet.
Sydbyskolens teatersal, som vi lejer, kunne trænge til en renovering/nye stole.
Syntes det ville være meget spændende med, et fælleshus, så kunne vi få mere
samarbejde på tværs af foreningerne.
Vi benytter kommunens lokaler ca.4-5 gange i vintersæsonen
Vi er en forening støttet af STAR og vore aktiviteter knytter sig tæt til Jobcentret. Derfor kunne det være en idé at få tildelt kontor og mødefaciliteter i nær
tilknytning hertil. Det kunne både udnytte midler og samarbejdet langt bedre.
Vi er meget glade for vores lokaler på Grønnegade kaserne.
Vi er meget åbne for hjælp til kontakter med andre foreninger, som er åbne for
at dele lokaler. Bare vi har mulighed for have vores materialer for os selv.
Vor forening "ligger lidt underdrejet2 p.t.på grund af økonomien-derfor ingen
forslag.
"Vores største udfordring er lige nu at vi snart står uden lokaler, og vi har mange aktiviteter som stiller store krav til lokalerne.
Ud over at vi selvfølgelig bruge lokalerne til lagerplads for månedlige Liverollepils, bruger vi også lokalerne til indendørs aktiviteter ugentligt, såsom brætspil,
workshops, bord-rollespil og figurspil, samt diverse større arrangementer flere
gange om året."
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