
Bestyrelsesmøde for Næstved Senior Motion 

 Næstved seniormotion 2015 

Fredag den 2/10-2015 kl. 9.30-13.00  

i Sundhedscenteret, lokale C på Præstøvej 67 

Mødedeltagere: 
Bent Christensen (Formand), Annelise Egelykke (Næstformand) Steen Joost (Kasserer) Signe Pedersen (Sekretær) Per Pilegård 
Hansen, Bent Schultz, Karen Olander, & suppleanterne: Henning Mejer og Finn Hansen.   
  
Dagsorden: Referent:   Signe                         Mødeleder: Bent C. 

 
1. Referat fra 4. september 2015 

• Godkendelse af sidste referat 
 

 
 
Referat godkendt og underskrevet af deltagerne. 

 

2. Meddelelser fra formanden.  
 

 
Bent C. orienterede om: 

• at Steen har søgt Frivilligehedspuljen om økonomisk tilskud på 
5000 kr. til motionstræf 2016, folder mv. Deadline var den 
1/10. 

• Fremover vil nye medlemmer kunne benytte indmeldelsesblan-
ketten på seniormotions hjemmeside. Indmeldelsen vil tilgå 
Bent Schultz efterfølgende. 

• Vandgymnasterne har været i bekneb for skabsplads. Derfor er 
der aftalt en prøveperiode, hvor de kan benytte klubrummet til 
omklædning mv. 

• Undersøgt priser på tøj i Seiffert sport: Dragt koster 428 kr., 
Trøjens pris er 179 kr. og navnetryk på bluse koster 40 kr. 
Fælles indkøb foretages. Derfor må Instruktører gerne 
tilkendegive overfor Bent C, senest 1/11, hvad de har 
brug for af tøj (husk at meddele str. også.) 

 
3. Økonomi. 

• Aktuel status på foreningens økonomi v. Steen 
 
 

• Udbedring af skade - nyt tag - stort telt 
 

 
 
Steen omdelte konto- og depotoverblik. Alle regninger er betalt pr. 
1/10. Kassebeholdningen er opgjort til 336.646,31 Kr. Pt. er Kapitalen 
stigende på grund af nye indmeldelser. 
Skade på telttaget udbedres, Hvilket Per tager hånd om. 

 
4. Velux midler - Kursus 

• Det videre forløb. 
• Nedsættelse af arbejdsgruppe 

 

 
 
Finn`s kontakt med Velux fonden, gav lempelser for anvendelse af de 
60.000 kr. Midlerne kan også anvendes til øvrige kursusudgifter udover 
foredragsholdere. 
Bestyrelsen tilslutter sig Finn´s gode ide om, at søge Sundhedsprisen 
som Regionen uddeler. 
Efter generalforsamlingen 2016 fastlægges en kursusdag for den nye 
bestyrelse, som har til opgave at fastlægge strategier og politik for 
Næstved Senior motion. 
Arbejdsgruppen nedsættes med 4 medlemmer, hvoraf 1 er fra 
bestyrelsen og 3 fra instruktørgruppen. Finn repræsenterer bestyrelsen 
og bliver tovholder for arbejdsgruppen. 
Arbejdsgruppens medlemmer sammensættes/udvælges ved, 

• at flest mulige af seniormotions aktiviteter, er repræsenteret.  
• at der deltager flest/mange medlemmer i aktiviteten 

Bent C. efterlyser og udvælger medlemmer til arbejdsgruppen. 
Finn undersøger og tager kontakt til uddannelsessteder for inspiration. 
Finn udarbejder forslag til kommissorium for arbejdsgruppen til videre 
behandling i bestyrelsen. 

 
5. Optagelse i ”Dit Næstved” 

• Henvendelse fra (Glenn Hansen) om ikke NSM 
skulle tilsluttes denne portal. 

 

 
På nuværende tidspunkt ønsker bestyrelsen ikke optagelse i "Dit 
Næstved". Da senior motion profilerer sig udadtil gennem egen 
hjemmeside, ved udgivelse af foldere, formidling af aktiviteter gennem 
lokalpressen og anvendelse af diverse opslagstavler. Bent C. melder 
tilbage til Glenn Hansen. 
Seniormotion er også på facebook, dette synliggøres på hjemmesiden, 
hvor der tilføjes et link under punktet sidste nyt.  

 
6. Medlemmer. 

• Medlemsregistrering 

 
Tilbagemelding til nye medlemmer om at de inden for nærmeste fremtid 
vil modtage girokort. 
Bent S. er ansvarlig/overtager medlemsregistrering. 
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• Opkrævning kontingent 2016 
 

Bent C. afventer tilbagemelding på hvornår der kan afholdes kursus for 
bestyrelsen omkring foreningsadministration. 
Opkrævning af medlems kontingent 2016 er under overvejelse.   

 
7. Bestyrelsens arbejde. 

• Erfaringsopsamling af åben hus/Motionstræf 
den 17/9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Opsamling på instruktørmødet den 10/9, 
 
 
 
 
 
 

o herunder godkendelse af referat og 
o synliggørelse af lokalebehov 

 
 
 
 

o Fysioterapeutskolen  
 

 
 
To hold (ca. 20) fra sundhedscenteret deltog. Flere havde udtrykt glæde 
for deltagelse. Borgmesteren deltog aktivt og udtrykte tilfredshed med 
arrangementet. Åbent hus gav ca. 20-25 nye medlemmer. Næste år 
skal vi overveje hvordan: 

• man tiltrækker flere til åbent hus 
• får gæsterne involveret mere i spillene efter gymnastikken 

 
Konkret forslag fremkom:  

• 1/2 time gymnastik og spil efterfølgende. 
• Spillene nævnes ved navn i velkomsttalen. 

 
 
Flere tilkendegivelser på at mødet havde været godt og konstruktivt. 
Stemning under mødet opleves som rar og positiv.  
Super god forplejning. 
To havde meldt sig som instruktør hjælpere/vikarer, henholdsvis til 
skånemotion og livredder. 
Overvejelser til næste møde: deltagerne skal placeres så alle kan se / 
være i øjenkontakt med hinanden. 
Bestyrelsen godkendte referat fra instruktørmødet.  
Seniormotion har konkrete ønsker for udvidelse af plads/bedre 
lokaleforhold til bordtennis, skånemotion og Qi Gong og Tai Chi. Bent C. 
undersøger gennem halinspektøren om seniormotions bestyrelse skal 
fremsende skriftlig argumentation til halbestyrelsen, som underbygger 
vores lokaleønsker.  
Finn orienterede om kontakten med skolen. De takker, nej tak til vores 
tilbud, om at stille små øve hold til rådighed, da de selv går til 
undervisning i formiddagstimerne.  

 
8. Julefrokost 2015: 

• For medlemmer den 26/11 og  
instruktørerne den 17/12 

• Rammer for udvalget  
 

 
 
Juleudvalget har valgt en menu. Bestyrelsen drøftede NSM`s tilskud pr. 
deltager. Derudover blev eventuel musik/underholdning drøftet. 
Udvalget arbejder/overvejer hele tiden på, hvordan de kan reducere 
udgifterne. Eks. ved selv at stå i baren, indsamle tallerkner på 
højskolemaner osv. Julefrokosten afholdes i den kommende nye hal. Her 
er der også musikanlæg til rådighed. Udvalget har mandat til fortsat at 
planlægge indholdet for de to julefrokoster. Der afholdes møde på 
mandag.  

 
9. Post siden sidst.  

 
Bent har modtaget to blade, henholdsvis Firmablad og Idrætsliv. 

 
10. Eventuelt. 
 

Drøftet brugs- og vedligeholdelsesstanden for Kroket skuret (8x6 m). 
Pt. trænger Skuret til maling. Bent C drøfter emnet med Niels, der er 
Kroket ansvarlig. 
Annelise har afmeldt hallen for uge 42. (Vi skal huske at afmelde, når 
det er ferietid - for derved at eliminere udgiften) 
Bordtennisborde/tilgang/opbevaring drøftet. 

 
11. Næste møde. 

 
Mødedato den 6/11 
Punkter til dagsordenen: 
Vedligeholdelse af Kroket Skur. 
Tilgang og opbevaring af bordtennisborde 
Kommissorium for arbejdsgruppen (Finn udarbejder forslag)  
 

 

Referatet blev godkendt den 6/11 af: 


