
Bestyrelsesmøde for Næstved Senior Motion 

Næstved seniormotion 2016 

Fredag den 1/4-2016 kl. 9.30-13.00  

i Sundhedscenteret, lokale C på Præstøvej 67 

Mødedeltagere: 
Finn Keld Hansen (Næstformand) Steen Joost (Kasserer) Signe Pedersen (Sekretær) Per Pilegård Hansen, Bent Schultz, Karen 
Olander, & suppleanterne: Henning Mejer og Lisbeth Hedebo Schomann. 
Afbud fra: Bent Christensen (Formand), 

Dagsorden: Referent:   Signe                      Mødeleder:Finn  
 

1. Referat fra 4. marts 2016. 
 Godkendelse af sidste referat 

 

 
 
Referatet blev godkendt og underskrevet. 
Dagsorden gennemgået og prioriteret ud fra formandens afbud. 
  

 
 

 
2. Meddelelser fra formanden.  

 
Genoptages på næste møde. 

 

 

3. Økonomi. 
 Aktuel status foreningens økonomi v. Steen 
 Ansøgning kursus (Marianne Muusmann) 

 
 
Steen orienterede om det aktuelle kontobeløb, som er 384.610,00 
kr. 
Steen kontakter Signe Lund for hendes opgørelse/udregning af 
Bowling udgifter, kontra medlems deltagelse, som hun fremlagde på 

instruktørmødet. Beregninger som kan indgå i bestyrelsens videre 
drøftelse/beslutning for fastsættelse af principper for tildeling af 
midler til foreningens forskellige aktiviteter.  
Bent C. må tage konkret stilling til Marianne Muusmann kursus 
ansøgning, hvis kurset afholdes inden næste møde. 
Finn vil gerne ansøge om budget midler til en kasse m. lås til bord- 
tennis rekvisitter, og indkøb af Informationstavle / "gadebuk". Det 
blev bevilliget. 
 

 
 
 
 
 

 
4. Medlemmer. 

 Medlemsregistrering (ind- og udmeldelse) 
 Opkrævning kontingent 2016 
 Medlemmer ej betalt kontingent 

 

 
 
Bent S. orienterede om, at der pt. er 771 medlemmer, som har 
betalt kontingent. Der mangler betaling fra 110 medlemmer. Han vil 
sammen med Bent C beslutte, hvornår de bliver slettet af systemet.  
Bent S. og Bent C arbejder fortsat med forståelse/opklaring omkring  
divigerende tal i systemet. 
 

 
 
 
 

 
5. Bestyrelsens arbejde. 

 Ansøgning tilskud 2016 - 2017 
 
 
 
 
 

 Lokalebestilling kommende sæson 
 Bestilling af udendørsarealer sommersæson 

 
 Aktiviteter (ønsker om nye aktiviteter) 

 

 Årsplaner 
 
 
 
 
 
 

 Ferielukning 
 
 

 Opsætning af handicap håndtag 
 
 

 Foreningens vedtægter (evt. justering mv.) 
 
 
 
 

 Kørselsgodtgørelse (hvordan, takst mv.)  

 
 
Steen har fremsendt ansøgning om tilskud til Bowling på en periode 
af 3 år. Derudover har han også søgt uddannelses tilskud. Såfremt 
ansøgningen ønskes underbygget med dokumentation, fremsendes 
disse gerne.  
 
Finn opdaterer med Bent C: 

 om lokaler er bestilt til kommende sæson.  
 om ude areal er reserveret. 

 
 
 

Rettelse til årsplanen: 
Bestyrelsesmødet i august rettes til den 12/8. Årsplaner skal 
fremover forsynes med en dato, som ændres, ved nye 
justeringer/rettelser.  
Karen sørger for at dagspressen informeres om tid og sted for 
aktiviteterne. 
 
Bestyrelsen fastholder ferielukning for aktiviteterne. Derved 
indlægges velfortjente pauser over året for instruktørerne. 
 
Forslag om at formanden fremsender en skriftlig ansøgning om 
opsætning af greb til Hal inspektøren. 
 
Ideoplæg fremkom; at der afholdes en temadag for bestyrelsen i 
september måned, hvor der b. la. arbejdes med foreningens 
vedtægter. Steen undersøger om bogen: " sådan ledes en forening" 
forsat er aktuel! 
 
Punktet genoptages på næste møde, hvor der er udarbejdet et bilag 
som beskriver de forskellige kørselsgodtgørelses modeller og evt. 

 



Bestyrelsesmøde for Næstved Senior Motion 

Næstved seniormotion 2016 

 
 

 Vejledning ”Sker Ulykken – så” (ajourføres) 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Henvendelse fra DGI om samarbejde (Bent C)  
 Sport & Fitness – Tilbud om foredrag  

 

belyser dilemmaerne.  
 
Signe undersøger hvilken beredskabsplan Hallen ligger inde med. Vil 
efterfølgende indarbejde det i den plan, som skal være gældende for 
Senior-motion.  
Opgave for Bent C.: undersøge hvilken beredskabsplan, der er for 

Svømmehallen. 
I Senior-motions beredskabsplan skal der afholdes /arrangeres 
Første hjælps kursus hver tredje år. Bent S. undersøger hvornår der 
sidst blev arrangeret 1.hjælps kursus.  
 
DGI samarbejde og Sport& Fitness  genoptages på næste møde. 
 

 
6. Instruktørmøde 

 Evaluering af møde 17/3 
 Opsamling af gruppearbejde og det videre 

forløb af dagens udmeldinger  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Godkendelse af referat  
 

  
 
Godt at bestyrelsesmedlemmerne blev fordelt i de forskellige 
arbejdsgrupper. Det gav mulighed for at møde/snakke med nye 
instruktører. Arbejdsformen bringer større kendskab til hinanden og 
er med til at skabe fælles mål og fællesskab. Mødeformen er god 
fordi der fremkom mange gode ideer på kort tid. Kunsten bliver at 
vælge ideer til og lade noget andet "stå i venteposition". 
Nogle udsagn som fremkom til videre bearbejdning: 

 Nogle af ideerne er nemt tilgængelig. 
 Uddanne egne instruktører,  
 Skabe tilgængelige kursus/uddannelsestilbud for 

instruktørerne. 
 Forbedre de fysiske rammer/rum mellem de to haller for at 

styrke sociale relationer og derved undgå ensomhed.  
 Udpege hjælpere (som iføres gule bluser) som har til 

opgave at introducerer nye i spillene efter gymnastikken. 
 
Referatet blev godkendt. 
 

 

 

7. Kursus (Velux-midler) 

 Status (Finn) 
 Opsamling fra instruktørmødet 

 

 
Der er omdelt opslag til instruktørerne omkring arrangementet 

torsdag den 14.april. 
Ændring til opslaget: Tina Bavnhøj skal ændres til Stina Bavnhøj. 
Der vil blive indkøbt frugt til uddeling blandt deltagerne. 
 

 

 
8. Post siden sidst.  

 
Punktet udgår.  
 

 
 

 
9. Eventuelt.   
 

 
 Karen søger afløser til torsdag d. 28/4? 

 
 

 
10. Næste møde. 

 
Mødedato den 13/5-2016 
Punkter: 
Kørselsgodtgørelse (udarbejde bilag som udsendes) 
Folderen, ændringer og udgivelses dato? 
Beredskabsplan, opfølgning 
Henvendelse fra DGI om samarbejde (Bent C)  
Sport & Fitness – Tilbud om foredrag (Bent C) 
 

 
 
 

 

Referat godkendt og underskrevet 13/5-2016 af: 


