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Godt resultat i 2020 trods nedlukning
Økonomisk set er 2020 gået langt bedre for Arena Næstved end forventet. Det kom
frem på fredagens virtuelle årsmøde. Trods hjemsendelser, rykkede og aflyste
koncerter, lukkede haller og et foreningsliv uden aktiviteter, går året i plus for Arena
Næstved. Bestyrelsesformand Carsten Haurum understreger dog, at der skal ske en
del afstemning omkring de statslige corona-kompensationer, før der kan sættes to
streger under årsrapporten, men resultatet forventes at blive på et par
hundredetusinde kroner i plus.
Udvikling fremfor afvikling
Nedlukningen i 2020 har givet tid til vedligeholdelsesopgaver og ekstra
opmærksomhed på sikkerhed, salg og service.
-Samarbejdspartnere, foreninger og kommune har bidraget aktivt til, at Arena
Næstved er velforberedt til de aktuelle udfordringer, det er en flot bedrift, som flere
deler æren af, siger bestyrelsesformand Carsten Haurum.
-Jeg er imponeret over den velvilje vi har mødt gennem året, siger direktør Jakob
Brixvold. Der har været en udpræget vilje til fællesskab og sammenhold i en svær tid,
og alle har haft fokus på at udvikle, fremfor at afvikle, siger han.
-Vi står et godt sted ved indgangen til 2021, og indtil vi får gang i koncerter og
foreningsliv igen, sætter vi nu fokus på en vigtig samfundsopgave, fortæller
direktøren.
Vaccinationscenter
Arena Næstved har indgået aftale med Region Sjælland om at huse et af regionens
største vaccinationscenter som, når det er i fuld funktion, skal kunne vaccinere
tusindvis af borgere om dagen.
-Aftalen er lige landet, så vi har ikke mange detaljer på plads endnu, fortæller Jakob
Brixvold, direktør i Arena Næstved.
-Det er naturligvis på en trist baggrund, men aftalen betyder, at vi, som har været
lukket hårdt ned i lang tid, nu kan slå dørene op og bidrage til en meningsfuld og
samfundsmæssig vigtig opgave. Og det glæder vi os til, siger han.
Region Sjællands vaccinationscenter i Arena Næstved vil åbne snarest muligt og være
i funktion så længe danskerne skal vaccineres. I den kommende uge vil samarbejdet
blive uddybet nærmere.
Side 1

