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Dialogmøde om Fladså Hallen 

onsdag den 15. marts 2023 kl. 19.00 til 21.00 i Kultursalen. 

1. Forening:     Repræsenteret ved: 

Fladså Hallen     Stig Hansen, halinspektør SH 
Ole Hansen   OH 

     Lisbet Skov  LS 
     Niels True   NT 
     John Turka   JT 

Sussie Olsen  SO 
Birthe Grand – ref. BG 

Fladså Svømmeklub     Michael Grand  MG 
     Flemming Jensen  FJ 
Fladså Gymnastik    Birgit Stange Jensen  BSJ 
     Inge Lise Olsen  ILO 
Sydsjællands Garderforening    Leif W. Johansen  LWJ
     Arne Nielsen  AN 
Fladså Håndbold     Tina Bülow   TB 
     Karina Rasmussen  KR 
FK Sydsjælland 05     Pia Nygaard   PN 
Lov Cykel Motion/ LCM     Annette Olsen  AO 
     Bente Larsen  BL 
     Tove Kyhn Madsen  TKM 
Mogenstrup Løbe- og Motionsklub    Jørgen Dalgaard Nielsen  JDN 
Fladså Badminton     Michael Petersen  MP 
Dragon Sport Fencing     Peter Aagaard PA  
Kultur & Fritid     Maja Damgaard  MD 
    
 

2. Velkomst og præsentation: 

Stig Hansen (SH) bød velkommen, dejligt at så mange foreninger vil stille op til et møde. Oplægget 
er, at vi skal tale om hvordan vi kan bruge hinanden så godt som muligt og hvor vi eventuelt kan 
forbedre vores samarbejde til glæde for alle. Måske er der små ting, som vil kunne gøre vores fæl-
les brug af hallen meget bedre, så sig endelig til under vejs. Der er lavet en kort dagsorden, men 
alle er selvfølgelig velkommen til at byde ind. 

Der blev holdt en kort præsentationsrunde, så vi bedre kan sætte ansigt på foreningerne. Det er 
med glæde at vi også kan byde velkommen til Kultur & Fritid repræsenteret ved Maja Damgård.  

 

3. Opfølgning på mødet den 16. marts 2022. 

BG gennemgik kort en opfølgning på de emner der blev berørt på det sidste møde i 2022. Opdate-
ret notat ”Efter dialogmøde 2022.03.16.” vedlægges dette referat. Foreningerne kunne bekræfte at 
punkt 2 stadig er aktuelt, og hallen opfordres til at planlægge et sådant arrangement. Kan evt. sup-
pleres med hjerte-lunge redning. 
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4. Kultur & Fritid ved Maja Damgaard. 

MD er idræts- og fritidskonsulent i Næstved Kommune og skal bl.a. overtage noget af Ole Hansens 
arbejde. Dejligt at møde foreningerne på denne måde. De giver oplevelser til borgerne i lokalområ-
det, og det er dejligt at se at faciliteterne bruges. 

Fritidsudvalget – er et ikke politisk udvalg bestående af ni medlemmer fra forskellige folkeoply-
sende foreninger. Udvalget har en økonomisk ramme på ca. kr. 24 mio. til fordeling. Læs mere på 
www.naestved.dk/fritid/frivillighed-og-foreninger. Her kan der læses mere om hvad der kan søges 
tilskud til. 

Der skal vedtages en ny ”Fritids- og idrætspolitik” som skal gælde de næste 4 år. Foreninger invite-
res til at give deres besyv med. 

Foreningsportalen – husk at opdatere kontaktpersoner. Når der har været afholdt halfordelings-
møde i Fladså Hallen – den 17. april, invitation er udsendt til foreningerne - og den endelige tilde-
ling af timer ligger fast, skal de enkelte foreninger selv booke det aftalte på foreningsportalen.  

Gratis temamøde ”Årets gang i foreningen” afholdes af Fritidsudvalget den 17. april kl. 17.30 – 
20.30 i Rådmandshaven. Godt for nye bestyrelsesmedlemmer. Læs nærmere på hjemmesiden. 

”Aktive feriedage” – der skal ansøges om deltagelse senest den 9. april. Afholdes som man ønsker 
i løbet af skolernes sommerferie.  

 

5. Ris og ros, hallen, personale o.a. 

Det er ofte et problem, at der er sand og grus på gulvet når skolen/ SFO er gået. Det er ofte foræl-
dre der henter børn som ikke respekterer, at der ikke må bruges udendørs fodtøj i hallen. Der er 
ikke tid til at feje inden idrætsforeningerne kommer, men vil det ikke være muligt, at skolen skal af-
levere i samme stand som øvrige. De kunne godt feje, når de er færdige. – MD vil tage det op på 
næste møde med SFO-lederne. 

Gymnastik – har haft gode erfaringer med at skrive ud til medlemmerne om problemet med uden-
dørs fodtøj. De fleste følger anvisningerne. 

Gymnastik/ BSJ- ros, det er let at få kontakt til hallen, dejligt at vi kan bruge Kultursalen. Kniber 
nogle gang med at bordene er flyttet helt. Måske lidt bedre orientering til foreningerne, når der er 
aflysninger i Kultursalen pga. andre aktiviteter.  

BSJ – godt hvis det bliver oplyst om åbningstider ifm. ferier m.m., også på hjemmeside.  

Nyhedsbreve er et rigtigt godt initiativ, tilstræbes udsendt 3 gang om året. Hjemmesiden fungerer 
bedre. 

Hallen – hvad skal nyhedsbrevene indeholde? Måske fortælle lidt på tværs af foreningerne? Vær 
opmærksom på, at hallen også er på FB. 

Infoskærm - Måske kan der være en infoskærm med faste aktiviteter og i hvilke rum aktiviteterne 
sker, måske også på hjemmesiden. En form for kalender, måske kan det være en del af en større 
infoskærm? 

Svar – hallen vil undersøge nærmere om det er muligt, samt i hvilken form det kan lade sig gøre. 
Måske med en løbende opdatering af infoskærm (Foreningsportalen kan desværre ikke bruges). 
Måske er der nogen foreninger, som er interesseret i at hjælpe med opdateringer samt hvis det 



   
 

3 
 

viser sig at der er økonomi forbundet hermed? Håndbold, fodbold, svømning og fægtning var posi-
tive herfor. 

Foreningsportalen – er ikke et nemt redskab at arbejde i. Er det muligt at der kan arrangeres et mi-
nikursus i brug? MD undersøger, gerne meget hurtigt. Faste tider lægges ind for hele sæsonen og 
øvrige løse tider ansøges herefter. 

Skytteforeningen – er meget glade for at være i hallen. 

LCM/ TKM – er rigtig glade for samarbejdet med hallen. Håber at de stadig kan få lov til at låne lo-
kaler hen over sommeren selvom der er ferielukket. 

Orientering Fladså Hallen- 

Det er et problem, at det regner ned i hallen – udbedring er bestilt og vil blive udført når vejret tilla-
der det.  

Hal-gulvet er slidt og trænger til istandsættelse – er på ønskelisten. 

Nye EL-tavler – hallens hovedtavler er fra 1974 og er overbelastede. De skal udskiftes hurtigst mu-
ligt, forsøger at finde økonomi hertil. Er en udgift på kr. 400- 500.000 og skal udføres i sommerfe-
rie. 

Saunaer – forbliver slukket på nuværende tidspunkt. Koster ca. kr. 250- 300.000,- i drift om året. 
Har derudover brug for så stor effekt, at de gamle el-tavler bliver overbelastede. 

I forbindelse med udlejning af kultursalen vil betingelserne være lige for foreninger og private og 
retningslinjer vil fremover fremgå af bookingen. 

Husk også at bruge FB – ”Aktiv fritid i Fladså”, der fortælles en del om foreningernes aktiviteter og 
det er mulig at lægge aktiviteter på. 

Husk at i alle kan blive medlemmer af hallen og få indflydelse. Det vil være dejligt, hvis alle forenin-
ger var medlemmer og alle andre er selvfølgelig også velkomne. Et medlemskab koster kr. 150,-/ 
år. 

 

6. Åbningstider og bemanding? 

Foreninger skal være opmærksom på, at der ikke er bemanding af hallen hele tiden. Der er bl.a. 
tider, hvor personalet er livreddere. 

Hallen vil være lukket i hele juli måned aht. personalets afholdelse af ferie. 

 

7. Fungerer kontoret som det skal i forhold til brugerne? 

Der er ved at være rigtig godt styr på kontoret. SH tilstræber at svare på telefonen i dagtimerne. 
Ellers send en mail så vil der blive svaret når SH igen er på kontoret, tilstræber at svare hurtigst 
muligt, men er jo ikke på kontoret hele tiden. 

Ved reservation af løse timer vil det være nemmest at sende en mail med ønsker, så kommer der 
også et svar tilbage på mail. 
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Sussie Olsen er ansat til at hjælpe med regnskab m.m. og vil primært være på kontoret om onsda-
gen.  

 

8. Nye tiltag 

Foreningerne - ”Aktive feriedage” – gymnastik vil godt være med til nogle aktiviteter, hvis der er an-
dre foreninger der er med . Kunne være nogle dage, evt. halve dage til nogle foreninger. Aldersfor-
delingen kan også være forskellige afhængig af aktiviteten. Er der interesse for at prøve at lave no-
get sammen evt. i uge 26, som er skolernes første ferieuge? Der skal søges hos kommunen inden 
den 9. april (MD kan måske være behjælpelig med en udsættelse af fristen). 

Måske er det for sent, men gymnastik, håndbold, fodbold, fægtning, svømning og skydning er inte-
resseret. Tider er OK med hallen. Det vil være i tiden ca. 8 – 15, og vil nok blive brugt som en ”pas-
ningsordning”. BSJ kontakter de interesserede foreninger, kan måske blive et oplæg til næste år. 

 

9. Eventuelt. 

Hallen har kun et vist antal timer til rådighed, skolen lægger beslag på timerne fra kl. 8.00 – 16.00 
hver dag og det kan ikke ændres. 

Hvis der er nogen foreninger, som har ønsker om tider mellem kl. 15 – 16 kan vi prøve at forhandle 
med skolen, men mulighederne er nok ikke så store, da det er SFO der er i hallen på dette tids-
punkt. 

SH takkede for den flotte interesse og den gode dialog. Vi sørger for at indkalde til et tilsvarende 
møde igen til næste år. 

Hvis foreningerne har problemer eller opgaver der skal løses, så kom – vi kan kun forbedre os hvis 
vi ved hvilke problemer der eventuelt er.  

 

 

2023.03.28 

Fladså Hallen 

Birthe Grand, ref. 

 

 

 

 


