
Bestyrelsesmøde for Næstved Senior Motion 

Næstved seniormotion 13-11-2016 

Fredag den 4/11-2016 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: Bent Christensen (Formand) 
 

Dagsorden: Referent:   Signe                      Mødeleder: Finn  
 

1. Referat fra 7. oktober 2016. 
 Godkendelse af sidste referat 

 

 
 
 Referat blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende. 

 
 

 
2. Økonomi. 
 Aktuel status foreningens økonomi v. 

Steen  
 
 
 
 Kontingenter 

(regnskab/foreningsadministrator) 
 
 
 
 
 
 
 
 Tilskud årets julefrokost 

 

 
 
Steen omdelte oversigts bilag, der viste forbrug ultimo oktober 2015 & 2016. 
Forbruget er 57.880 kr. højere i indeværende budget år. Merforbruget kan være: 
de indkøbte tennisborde, øget lokalebrug og udlæg vedr. Velux midler.  
Har derudover modtaget instruktør uddannelsesmidler på 10.070 fra Næstved 
kommune. 

Medlems Kontrol i uge 43 bevirkede at seks glemsomme medlemmer fik 
justeret/rettet op på indmeldelses og kontingent forhold. 
Der var mange positive tilkendegivelse på kontrollen fra medlemmer.  
Overvejelser/erfaringer der skal med til evt. nye kontrol: 
Medlemslister med fornavn først, giver overskuelighed. 
Overveje bordopsætning så alle bliver tjekket. 
Mange kontrollører når der er mange deltagere (gym. + svøm.) 
Minimum 2 til svømmekontrollen. 
Emnet genoptages på bestyrelsens tema møde. 
Bestyrelsen tilskud i år til julefrokosten bliver  50 kr. pr. medlem. Derudover er 
der afsat 5.000 kr. til underholdning.  
 

 
 
 
 
 

 
3. Medlemmer. 
 Medlemsregistrering (ind - og 

udmeldelse, samt betalinger) 
 

 
 
Bent S. orienterede om at der er indmeldt ca. 870 medlemmer. 

 
 
 
 

 

4. Bestyrelsens arbejde. 
 Temamøde for bestyrelsen 

(planlægning, herunder godkendelse af 
dagsorden)  

 
 
 
 
 
 Julefrokost 2016 (status) 
 
 Særligt arrangement (instruktører, 

hjælpere, æresmedlemmer) 
 

 Bordtennisborde (Næstved Firma Sport)  
 

 
 

Finn bringer følgende emner videre til temadagen v. Bent C.: 
 særligt arrangement for instruktørerne i januar.  
 Gaveregulativet.  
 Medlemskontrol.  
 Positiv / negativ omtale (håndtering).  
 Forretningsorden. 

Bent S. er forhindret i deltagelse om mandagen. 
Lisbeth orienterede om at indbydelserne er ved at være klar til uddeling. 
Juleudvalget overvejer hvilken form for underholdning der skal være til 
julefrokosten. 
Bent C. har sendt indbydelse ud til instruktørerne via mail. Emnet genoptages på 
temamødet. 
 
Emnet udsættes. 

 

 
5. Kursus (Velux-midler) Evt. nyt (Finn) 
 Erfaringer med Stina Bavnhøj 
 

 
 Evaluering af afholdt kursus m. 

Marianne Lund 
 

  
Tina Bavnhøj har været instruktør 2 gange nu. Der er mellem 8-10 instruktører, 
der deltager i den faglige drøftelse med Tina i multirummet efterfølgende. 
Dialogen / Samtalerne har været gode og givtige. 
 
Der var 22 tilmeldt kurset med Marianne Lund. Der mødte 20 frem på første 
dagen og 15 på anden dagen. Fællesskabet i instruktørgruppen er blevet styrket. 
Kursusleder har opfordret til individuelt evaluering via mail. Velux / 
arbejdsgruppen samler op på erfaringerne på et senere møde.   
  

 

 
6. Meddelelser fra næstformanden. 

 
Intet nyt. 
 

 

 
7. Post siden sidst.  

 
Ingen post modtaget. 

 



Bestyrelsesmøde for Næstved Senior Motion 

Næstved seniormotion 13-11-2016 

 

8. Eventuelt.   
 

 
 Intet. 
 

 
 

 
9. Næste møde. 
 

 
Mødedato den 2/12-2016. Karen kan ikke deltage. 
Emner til mødet: 

 julefrokost 
 Generalforsamling 

 

 
 

 

Referat godkendt og underskrevet 2/12-2016 af: 


