Referat - Arena Næstved årsmøde, fredag den
11. januar 2019 kl. 15.00 – 17.00

Velkomst af bestyrelsesformand Carsten Haurum:
Præsentation af bestyrelses medlemmer og adv.board
sammensætning – se oversigten her
Carsten introducerer begrebet ”kritiske venner” Arena Næstveds
venner som i 2018 har været gode til at komme med konstruktiv
kritik. Konstruktiv kritik som Arena Næstved har kunne bruge til
noget, og som i fremtiden vil gøre os bedre.
Vi har naturligvis en fælles ambition – Arenaen skal være så god
som muligt.
I 2018 har Arena Næstved lært rigtig meget, det har været et
hektisk, men også et meget spændende år.
Beretning over 2018 inkl. formodning om årsresultat
Helt grundlæggende kender vi nu vores økonomi. Vi har fået
omlagt lånene fra realkreditten og LOA. Vi har hjemtaget
forretningen, food & beverage, billetter etc.
På trods af den store ændring i personalet, har vi bibeholdt lønomkostningsniveauet – som jo er den store (drift) udgiftspost og
sidst men ikke mindst, vi kan nu tilpasse arenaen til koncerterne,
hvilket betyder, at vi kan tjene flere penge.
Vi har ikke haft det overskud på events, som vi havde kalkuleret
med. Enkelte er løbet rundt, men desværre er der også nogle
med underskud.
Det betyder, at vi i stedet for et overskud, kommer ud med et
underskud for 2018. Et underskud som vi vil indarbejde i 2019
budgettet.
En enkelt koncert har dog været meget dyr.
Det er Blues Paradise festivalen. På trods af stor kunstnerisk
succes, ramte vi forbi skiven. Den får vi får et stort underskud
på.
Festivalen solgte simpelthen for få billetter i Næstved og omegn.
De fleste gæster kom fra andre dele af landet. Hvis festivalen skal
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fortsætte, skal det være i et andet format og under alle
omstændigheder med en mindre risiko.
Det drøfter vi i øjeblikket i bestyrelsen.
Aktiviteterne i Arenaen skal give overskud, hvad enten der er tale
om koncerter, sport eller kultur. Vi har betalt nogle lærepenge i
2018 – den viden vi har fået vil nu blive brugt i de kommende år.
Man kan sige Jumbojetten er lettet, men resultatet for 2018
betyder, at vi ikke kommer op 10 km. flyvehøjde så hurtigt som
planlagt.
Direktør Jakob Brixvold præsenterer ny organisation:
Se oversigten her
Ansattegruppen besår af samme antal som tidligere.
5 medarbejdere er der sagt farvel til, og 5 nye medarbejdere er
kommet til. Der var brug for nye kompetencer i huset.
Det er stadig en lærende organisation. Helt afgørende med en
god organisation, som skal give en bedre bundlinje, der er
nødvendig.
Arena Næstved kan ikke selv. Vi er en del af en by, af en region.
Ud fra devisen, sammen kan vi mere end hver for sig.

Teknisk koordinator Christian Olsen Bidstrup fremlægger
Bygningsforbedringsprojekt 2019:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spærs bæreevne
ABA anlæg/Brandstrategi
Ventilation/Aircondition
Wayfinding
Lydsluse i port
Akustik
Fragtelevator
Strøm ved store events
Bedre flugtvej over stadion
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Venueoperatør Andreas Linsdell fremlægger DM i Skills
2019:
Omfanget af DM i Skills som afholdes i Arena Næstved den 4. – 6.
april 2019.
Det bliver det største event i Arenaens historie.
Direktør Jakob Brixvold præsenterer nye
samarbejdsaftaler:
NIF Fodbold, med Næstved Boldklub, 3F, Crazy Daisy,
Basketboldforbundet, Madsynergi, Nykøbing F Håndbold, Roskilde
Festival
•
•

25 erhvervspartneraftaler – og tak for det
Ny partnerskabsaftale med Næstved Kommune

Direktør Jakob Brixvold fortæller om hvad der er sket - og
hvad der kommer til at ske på i Arena Næstved:
•
•
•
•
•
•

Samt

Første koncert i ny organisation 30.3.18: Kesi, Gilli, Benny
Jamz – til ny, ung målgruppe
Kim Larsen
En varm Rasmus Seebach
Malende musikere – kunstudstilling for første gang
Blues Paradise – på godt og ondt – vende tilbage til
Basket Landskamp 02.12.18
meget mere.

Nye events i 2019:
•
•
•

AN deltager i Gadefesten 10.05.19
Burhan G og DUO 14.12.19
Thriller 30.01.20

Carsten Haurum takker af og byder alle fremmødte op i loungen
på en let anretning.
Dagsorden udsendt den 10. dec. 2018
Antal tilmeldte deltagere: 41 personer, det faste personale i
Arena Næstved og journalist fra Sjællandske.
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