
Bestyrelsesmøde for Næstved Senior Motion 

Næstved seniormotion 2016 

Fredag den 8/1-2016 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. december 2016 
 Godkendelse af sidste referat 

 

 
 
Referat godkendt og underskrevet af deltagerne. 

 
 

 

2. Meddelelser fra formanden.  
 

 
Hal inspektøren inviterer Senior Motion til møde mandag den 11/1 kl. 17. 
Emne der skal drøftes: Lokale forhold. Bent C. deltager (+ X antal melder 
til Bent om deltagelse) 
For at modtage kommunale tilskud skal der fremsendes erklæring omkring  
børneattest senest den 15/1. 
Der er indkøbt tøj/dragter som udleveres når mødet slutter. 
Der er tre Aqua fitness instruktører, der sendes på kursus. Pris pr. 
deltager 1900 kr. 
 

 

 
3. Økonomi. 

 Aktuel status på foreningens økonomi 
v. Steen 

 Kørselsudgifter i 2015 
 Vedligeholdelse Kroketskur 

 

 
Steen omdelte følgende bilag: Regnskabsoversigt 2015, oversigt for 
indtægt + kontobevægelser pr. 31/12-14 & pr. 31/12-15. 
Kassebeholdningen pt. for år 2015 er: 277.175,56 
Regnskabet 2015 hviler pænt op af år 2014. Forbruget er ca. 11.000 kr. 
højere end sidste års regnskab.  
Transportgodtgørelse udgør pt. 23.700 kr. En kraftig stigning i forhold til 
budget 2014. Bestyrelsen overvejer om, der skal være to former for 

udbetaling af statens takster, den høje og lave sats. Emnet genoptages på 
februar mødet.    
Vedligeholdelse af Kroketskuret genoptages senere. 
 

 
 
 
 
 

 
4. Generalforsamling 2016. 

 Planlægning af indhold 
 Tid og sted for afholdelse 
 På valg / genopstiller / udtræder 

 
Efter bestyrelsesmødet er dato for generalfor- 
samling ændret til den 18/2, hvor der også er 
gymnastik fra 9 – 10. Årsag er at hal 2 er 
optaget af messe den 25/2, så der ikke denne 
dag kan være gymnastik. For at undgå 2 på 
hinanden følgende torsdage uden gymnastik, 
aflyses lukkedag den 18/2 vedr. gymnastikken. 
 
Så ingen gymnastik den 25/2, men i stedet for 
er der den 18/2.   

 

 
Generalforsamling afholdes torsdag den 25/2, der er ferielukket i uge 7 
hvor den oprindelige dato var berammet til d. 18. febr.  
Der afvikles gymnastik i tidsrummet 9.00-10.00. 
Generalforsamlingen afholdes i tidsrummet 10.30-13.00 
Bent C. aftaler tidsrammen med hallen. Tager kontakt til dirigenten for 
aftale. Undersøger pris for kaffe/te i termokande + tilbehør inklusiv 
service og uden service via Louise. 
Karen koordinerer bordopdækning og bagværk med Kirsten/Kisser, der er 
kageansvarlige  
Mødeindkaldelse og dagsorden fremlægges / opslås på hjemmeside, på 
opslagstavle i hallen senest den 4/2. Karen sørger for opslag i ugeavisen 
den 2/2. Steen bestiller mødeindkaldelse med dagsorden og 
regnskab/budget 2016 oversigt hos trykkeriet til uddeling blandt 
medlemmerne. 
Generalforsamlingen indledes og afsluttes med en sang. Karen sikrer 
sangvalg og sangbøger. Signe sørger for stemmesedler, hvis det bliver 
nødvendigt. 
Annelise træder ud af bestyrelsen. Finn er kandidat som næstformand. Per 
er på valg, han modtager genvalg. Henning stiller fortsat op som 
suppleant. Det betyder at der skal vælges 1 suppleant. Kandidatemner 
blev drøftet og Bent C. tager kontakt til mulige emner, der kan motiveres 
til at stille op som suppleant. 
Bent C. modtager meget gerne ideer og stikord til bestyrelsens beretning 
såvel fra instruktører som bestyrelsesmedlemmer senest d. 20. januar. 
B.C. udarbejder mødeindkaldelse og dagsorden, der fremsendes til øvrige 
bestyrelsesmedlemmer. 
 

 
 
 
 
 
B.C 
 
 
K.O 
 
B.C. 
 
S.J. 
 
 
K.O. 
S.P. 
 
 
 
 
B.C. 
 
 
alle 
B.C. 

 

5. Medlemmer. 
 Medlemsregistrering (ind- og 

udmeldelse) 
 Opkrævning kontingent 2016 

 
 
Bent C. orienterede om hvordan systemet: 

 registrerer ind og udmeldelser af medlemmer og 
 opkrævning af kontingent. 

 
 
 
 



Bestyrelsesmøde for Næstved Senior Motion 

Næstved seniormotion 2016 

 

 
6. Bestyrelsens arbejde. 

 Gaveregulativ (Signe udarbejder 

udkast) 
 Frister og tilskudsmuligheder i 2016 

 

 
 
Signe justerer gaveregulativet efter de bemærkninger, der fremkom på 
mødet. 
Annelise omdelte en opdateret fødselsdags liste for 2016. Hun sørger for 
indkøb af gave til den 31/1. 
Opmærksomhed for ansøgningsfrist for mulige tilskud skal skærpes. Fast 
punkt på dagsorden fremover. 
 

 

 
7. Julefrokost 2015. 

 Evaluering julefrokost 17/12-2015 

 

 
Mange positive tilbagemeldinger på den gode mad, der blev serveret til 
julefrokosten for instruktører og bestyrelse den 17.dec.  
Godt fremmøde, der var 3-4 fraværende. 
Ideer juleudvalget arbejder videre med, for at fremme den gode stemning 
til næste års julefrokost. 

 juleudsmykning af lokalet 
 bestyrelsesmedlemmernes placering 
 underholdning: synge sammen (med eller uden orkester.) 

 bunden opgave for julegæsterne (bord vis eller aktivitets 
vis.) 

 
 
 

 
8. Kursus (Velux-midler) 

 Status (Finn) 
 

 
Finn orienterede fra møde i uddannelse/kursus gruppen. Følgende emner 
er bl.a. drøftet: Foredrag for alle medlemmer og mulige foredragsholdere. 
Organisationens udvikling med 800 medlemmer - hvordan! Forventninger 
til vores kommune. Kultur udvikling. Samarbejdsudvikling. 
Arbejdsopgaver er fordelt mellem de 4 medlemmer i gruppen.  
 

 

 
9. Post siden sidst.  

 
Takkekort fra hallen, for indvielsesgaven ved åbning af Arenaen. 
Modtaget: Bladet Aktiv Ældre liv & Bladet Idrætsliv. 
 

 
 

 

10. Eventuelt.  
 
Da dato for generalforsamling efterfølgende er 
ændret, aftaler Karen ny dato med 
Sundhedscenteret. 

 

 
Karen Orienterer om at Sundhedscenteret gerne vil deltage med 2 x 15 
kursister den 25/2 til gymnastik. 

 
 

 

11. Næste møde. 

 
Mødedato den 5/2-2016 
 
Punkter til dagsordenen: 
Planlægning af instruktørmødet den 17/3 
Årsplan/bestyrelsesmøder 2016-2017 

Generalforsamling 25/2 
 Kontingent 2017 
 Bestyrelsens beretning 
 Regnskab 2016 
 Budget 2017 

 
 
 
 

 

Referat godkendt og underskrevet 5/2-2016 af: 


