
Bestyrelsesmøde for Næstved Senior Motion 

 Næstved seniormotion 2015 

Fredag den 4/9-2015 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.   
Afbud fra: Signe Pedersen og Henning Mejer 
 

Dagsorden: Referent:   Karen                          Mødeleder: Bent C. 
 

1. Referat fra 7. august 2015 
• Godkendelse af sidste referat 

 

 
 
Deltagerne godkendte og underskrev referatet fra den 7. august 2015. 

 
2. Meddelelser fra formanden.  
 

Bent C. orienterede om opstart på gymnastikken den 3/9. 
 
Til instruktørmødet den 10/9 er der 33 tilmeldte. 
 
Aktiviteter i NSM efterår- og vinter 2015/2016 er ophængt i Næstved 
Hallen, Næstved Svømmehal. 
 
Til Stafet for livet i sidste weekend fik Valmuevej/Senior-Motion løbet og 
gået 4.076 runder, og det udløste et sponsorat fra Jægerhusets 
Tandklinik på kr. 4.000 til kræftens bekæmpelse og herudover var der 
sponseret nogle veste.  Godt gået og tak til alle for indsatsen forud for 
stafetten, under stafetten og efter stafetten. 
 
Orientering om henvendelse fra NFS om Julemærkemarch, og se i øvrigt 
dagsorden for instruktørmødet, hvor punktet er på dagsordenen.  
 
Orientering om henvendelse fra Center for Hjerneskade vedr. NSM`s 
motionstilbud.    

 

 
3. Økonomi. 

• Aktuel status på foreningens økonomi v. Steen 
 
 

• Status på ansøgning på fondsmidler v. Finn. 
 

• Forplejning mm. mødevirksomhed. 
 
 

• Optagelse i ”Dit Næstved” 
 

 
 
Steen orienterede om foreningens økonomi, hvor status pr. 31/8-2015 
er på 339.842 kr.  
 
Intet nyt fra Velux Fonden. 
 
Bent orienterede om forplejning ved møder og bestyrelsen drøftede den 
fremtidige mødevirksomhed. Finn undersøger alternative muligheder. 
 
 
Henvendelse fra ”Dit Næstved” (Glenn Hansen) om ikke NSM skulle 
tilsluttes denne portal. Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde.  
 

 
4. Medlemmer. 

• Medlemsregistrering 
• Opkrævning kontingent 2016 

 

 
 
Steen orienterede om muligheder for at bruge Foreningsadministration 
til udskrivelse af opkrævning mm., og punktet tages op igen på næste 
møde. Der arbejdes på at få igangsat en uddannelse vedr. brug af 
systemet til medlemsregistrering og kontingentopkrævning. 
 

 
5. Kontorinventar. 

• PC anvendelse / indkøb 
 

 
 
Indkøb af PC mm. blev drøftet og det blev besluttet at der kan indkøbes 
en PC til formanden.   
 

 
6. Bestyrelsens arbejde. 

• Sæsonstart efterår- og vintersæson 
 
 
 

• Motionstræf 17/9  
 

 
 
Efterår- og vintersæson 2015/2016 er kommet godt i gang. Formanden 
var til opstart af gymnastik 3/9 og forventer at være til stede ved første 
mandagssvømning 7/9 og skånemotion samme dag.  
 
Bent C. har inviteret borgmester/byråd og Ole Hansen. Annelise 
orienterede om dagens forløb og opgaver blev fordelt.  
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• Opgaver jfr. Annelise`s notat 

 

 
Annelise fortsætter med vedligeholdelse af Scrapbog.  
Bent S. overtager medlemsregistrering mm.  
Bestyrelsen aftaler fra gang til gang, hvem der klarer indkøb mm. i 
forbindelse med markering af runde fødselsdage.  
Julearrangementer tages op efter instruktørmødet.  
Opgaver i forbindelse med instruktørmøder fordeles i bestyrelsen. 
Forplejning mv. ved bestyrelsesmøder tager Annelise sig af.   
Opgaver torsdage i hallen fordeles i bestyrelsen. 
 

 
7. Julefrokost. 

• Rammer for julefrokost 2015 
 

 
 
Bestyrelsen indhenter tilbud vedr. mad, drikke og evt. underholdning. 

 
8. Opfølgning fra sidste møde. 

• Frivillighedscenteret m.fl.  

 
 
Finn orienterede om muligheder fra Frivillighedscenteret, men derfra var 
ingen tilbud.  
 

 
9. Instruktør. 

• Mødet den 10/9  

 
 
Dagsorden for instruktørmødet blev gennemgået.  
 
 

 
10. Status foreningens virke. 

• Orientering aktiviteter 

 
 
Ingen bemærkninger.  
 
 

 
11. Post siden sidst.  

 
Der var indbydelse til ny skridttællerkonkurrence efterår 2015 
Hæftet Udspil fra DGI 
Tilbud om køb af kalender 2016 
 

 
12. Eventuelt. 
 

 
Per orienterede om skade på det store telt. 
Fejl i trefløjet folder vedr. beløb til bowling, men bowlerne er informeret 
om prisstigning, så det går nok.   

 
13. Næste møde. 
 

 
Mødedato den 2/10 
Punkter til dagsordenen: 
Henvendelse vedr. optagelse i ”Dit Næstved”. 
Medlemsregistrering og opkrævning af kontingent.  
Udbedring af skade – nyt tag - stort telt.  
  

 


