
Bestyrelsesmøde for Næstved Senior Motion 

 Næstved seniormotion 2015 

Fredag d. 6/3-2015 

Mødedeltagere:Mødedeltagere:Mødedeltagere:Mødedeltagere:    Bent Christensen (Formand), Annelise Egelykke (Næstformand) Steen Joost (Kasserer) Signe Pedersen (Sekretær) 

Per Pilegård Hansen, Karen Olander, & suppleanterne: Henning Mejer og Finn Hansen. Afbud fraAfbud fraAfbud fraAfbud fra: Bent Schultz,   
 

DagsordenDagsordenDagsordenDagsorden::::    ReferatReferatReferatReferat::::    Finn udarbejdet punkt 0 og Signe de øvrige 
0. Præsentation af bestyrelse.0. Præsentation af bestyrelse.0. Præsentation af bestyrelse.0. Præsentation af bestyrelse.    

F.eks. hvem er jeg? Hvad har jeg beskæftiget 

mig med tidligere? Hvad kan NSM forvente af 

mig? 

 

Præsentation af bestyrelsen. 
Den generelle snak om dette emne var. Den generelle snak om dette emne var. Den generelle snak om dette emne var. Den generelle snak om dette emne var.     

Stor lyst i den nyvalgte bestyrelse i at støtte, udvikle og forstå de 

opgaver der ligger og venter. 

Vi vil alle arbejde på fornyelse og fastholdelse af vores klub, så 

den i fremtiden kan modstå de udfordringer, der måtte komme. 

 

Vi tog en tur bordet rundt hvor bestyrelsen præsenterede sig for 

hinanden.   
 

1. Godkendelse af referat fra 6. Godkendelse af referat fra 6. Godkendelse af referat fra 6. Godkendelse af referat fra 6. 

februar 2015februar 2015februar 2015februar 2015 
(Er underskrevet og godkendt af tidligere 

bestyrelse.) 

Bent C. orienterede om at: 

Den tidligere bestyrelse har godkendt referat fra 6/2. 
 

2. Økonomi.Økonomi.Økonomi.Økonomi. 
Aktuel status på foreningens økonomi. 

Sponsorat til "Den Hvide Bro" over Susåen ved 

Herlufsholm Kostskole? Størrelse på eventuelt 

sponsorat til "Den Hvide Bro", f.eks. 5.000kr. -

10.000? 

 

Steen omdelte bilag/kontobevægelser og orienterede om den 

aktuelle økonomiske status.  

Bestyrelsen drøftede fordele og ulemper omkring sponsorat til 

den Hvide bro. 

Bestyrelsen glæder sig over at "man" er meget tæt på det ønskede  

beløb til opførelse af  broen over Susåen.  

Der blev ikke opnået enighed om, at senior motion skulle støtte 

projektet. Dermed frafalder forslaget. 

PC en der blev indkøbt i 2010, tilfalder Tove som gave.  En ny kan 

indkøbes, hvis det bliver aktuelt. Pt. bruger bestyrelsesmedlem-

mer egne computere. 

Overdragelse af penge og ansvar sker mellem Bent, Tove og  

banken så snart som muligt.   
 

3. Generalforsamlingen den Generalforsamlingen den Generalforsamlingen den Generalforsamlingen den 

19.02.201519.02.201519.02.201519.02.2015 
Evaluering af afholdt generalforsamling, 

herunder "behandling" af senior koret. 

 

En stor tak til pigerne for de gode lagkager, som alle sædvanligvis 

havde glædet sig til. 

Ros til Dirigenten, som var god til at styre os sikkert igennem 

dagens program. 

Tove har indkøbt og overbragt en opmærksomhed gave til 

Seniorkoret, som tak for deres optræden. 
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Erfaringer vi skal huske, at have med til næste år: 

Indlægge fælles sang i programmet, da det skaber god stemning 

og oplevelse af fællesskab. 

Uddele stemmeseddel ved indgangen. 

Være god til at løse / takle det uforudsete. 

Afstemme forventninger med medlemmerne omkring indhold og 

tidsrum for afvikling af  generalforsamling. 
   

4. Bestyrelsens arbejde.Bestyrelsens arbejde.Bestyrelsens arbejde.Bestyrelsens arbejde. 
Fremtidige mødefrekvens. 

Afholdelse af møder, herunder ugedag, 

tidspunkt, fortæring m.m. 

Kontaktperson NSM`s aktiviteter. 

Opgaver de kommende måneder. 

Opgave-arbejdsfordeling. 

Udarbejdelse af dagsorden. 

Referat fra tidligere møder. 

Årshjul (plan/opgaver efterår 2015 & forår 

2016. 

Har vedhæftet skitse som tidligere bestyrelse 

har drøftet i januar måned 2015, til 

inspiration. 

Punktet genoptages på næste møde. 

5. Siden sidst.Siden sidst.Siden sidst.Siden sidst. 
Refusion kørsel for NSM. 

TV Øst (Udsendelse den 20/2-2015) 

 

Bestyrelsen fastholder princippet, at der efter ansøgning kan 

udbetales kørsels godtgørelse, hvis man har 10 km. eller derover 

(hver vej) mellem hjem og  instruktør opgaven. 

Godt indslag og oplevelse med TV Øst udsendelse. 
 

6. Forberedelse til instruktørmødet 12. Forberedelse til instruktørmødet 12. Forberedelse til instruktørmødet 12. Forberedelse til instruktørmødet 12. 

martsmartsmartsmarts 2015.2015.2015.2015. 
Vintersæson. 

Deadlines m.m. 

 

Dagsorden til instruktørmødet blev gennemgået.  

Emne der kan drøftes med deltagerne: Skal der være fælles / 

uafhængige ferie/lukke ned tider for aktiviteterne? 

Annelise har bestilt mad / sandwichs ( 2 pr mand) & kage. Per 

sørger for øl & vand. Finn og Signe møder ind ved 12 tiden for at 

hjælpe Annelise og Per med at klargøre lokalet til mødet. 

Vintersæson stopper ved udgangen af april måned. Efterfølges af 

sommer aktiviteterne.  
 

7. Post siden sidst.Post siden sidst.Post siden sidst.Post siden sidst. 

 
Genoptages på næste møde. 
 

8. Eventuel.Eventuel.Eventuel.Eventuel. 

 
Tove deltager den 24/3 på vegne af bestyrelsen i Næstved Idræts 

Unions repræsentantskabsmøde. 

Bent sender mail ud til øvrige bestyrelsesmedlemmer med: 

• Regler, deadlines, koder og betalinger  

• Udlægsplanket 
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• Opdateret bestyrelsesliste. 
 

9. Næste mødeNæste mødeNæste mødeNæste møde.... 

 
Bliver den 10 april. Signe efterlyses punkter sidst i marts til 

dagsorden, da Bent C. er på ferie. Fremover laver Signe og Bent C. 

dagsorden sammen. 

Der serveres kaffe/te og frugt under mødet. 

Efter mødet serveres en lettere anretning/frokost. Mødet slutter 

omkring kl. 12.30-13 

Punkter til kommende møder:  

• Sports tøj/dragter til instruktører/bestyrelse. 

• Medlemskab af Næstved Idræts union - fortsat? 

• Udarbejdelse af Gaveregulativ 

• Udarbejdelse af forretningsorden (Bent C.) 

• Evaluering / justering af form og indhold for referatet. 
 


