
Bestyrelsesmøde for Næstved Senior Motion 

 Næstved seniormotion 2015 

Fredag den 8/5-2015, 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: Referat: Signe                     Mødeleder: Bent C. 
 

1. Referat fra 10. april 2015 
Godkendelse af sidste referat 

 

 
 
Referat fra den 10. april blev godkendt og underskrevet af deltagerne. 

 
2. Bestyrelsens arbejde. 

Årsplan 2015 / 2016. 
 Ferielukning 

 
 

 Lokalereservering 
 
 
 
 

 Brochure 2015-2016 
 
 
 
Kontaktperson NSM`s aktiviteter. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opgave-arbejdsfordeling (afsæt i 
opgavefordeling 2013 - bilag vedhæftet)  
 

 
 
 
Der er indlagt ferieplan/lukning i årsplanen for at give instruktørerne et 
velfortjent pusterum. 
 
Lokalereservering for aktiviteterne 2015-2016 er aftalt og på plads for: 
Gymnastik med sæsonstart 3/9, Svømning og vandgymnastik med 
sæsonstart 4/9, Tai Chi & Qi gang med sæsonstart 15/9, Skånemotion 
med sæsonstart 7/9, Square & Line dance med sæsonstart 15/9.  
 
Næstved Senior Motion Brochure 2015-2016 blev gennemgået sammen 
med Pjecen for Senior Motion og Næstved Sundhedscenteret. Annelise 
fremsender skabelon til Bent, som sørger for at indføje ændringerne. 
 
Kontaktpersoner for NSM`s aktiviteter blev fordelt som følgende: 
 
(Skal forstås som instruktørernes kontaktperson vedr. forhold der 
ønskes til bestyrelsens kendskab/dagsorden, og er ikke den person som 
medlemmerne skal henvende sig til vedr. den enkelte aktivitet). 
 
Skånemotion = Henning, Forskellige Spil = Finn, Gymnastik = Karen, 
Svømning & vandgymnastik = Bent C, Square & Line dance + Qi Gong 
og Tai Chi = Per, Bowling, Petanque & Vikingespil = Annelise, Cykling, 
Kroket & Krolf = Bent S, Stavgang = Signe  
 
Opgave-arbejdsfordeling blev udsat. 

 

 
3. Økonomi. 

 Aktuel status på foreningens 
økonomi. 

 
 
 

 Fondsmidler. 
 
 
 
 

 Adgang til banken. 
 
 

 Ansøgninger inventar 
 
 
 
 

 Medlemsskab div. foreninger 
 

 
 
Steen omdelte bilag og orienterede om kvartalsregnskabet pr. 31/3. Der 
er skærpet opmærksomhed på kørselsudgifterne, som andrager 12.000 
kr. for årets 4 første måneder. 
Steen omdelte bilag vedr. udbetalinger for senior motion 2011. 
 
Finn orienterede om Friluftsrådet og Velux fondsmidler, der er målrettet 
aldersgruppen 60+. Der kan søges midler inden udgang af maj måned. 
Finn og Bent C modtager gerne inden for nærmeste fremtid gode 
aktivitets ideer til projektbeskrivelsen. 
 
Der har været forretningsoverdragelse mellem Tove, banken og Bent C. 
Han er nu indehaver at et hævekort på lige fod med Annelise og Steen. 
 
Bestyrelsen vil gerne bevilge en vogn til Hockey/Floorball holdet (v. 
Lars). Meget gerne en vogn, der er købt til en fordelagtig / rimelig pris. 
Indkøbet vil lette transporten, opbevaring af stavene, og samtidig undgå 
uhensigtsmæssige og akavet løft.  
 
Seniormotion har medlemskab i DAI & NIU. Bent undersøger hvilke 
medlems tilskud, der kan hentes hos NIU. 
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4. Opfølgning fra sidste møde. 

 Se pkt. 7 referat sidste møde 

 

  
Annelise har undersøgt, om hallen kan levere forplejning. Dette er 
usikkert da restauratør stopper til sommer. Det er dog fortsat muligt at 
bestille lokaler. 
 
Bestyrelsen vil præcisere punkt 7 i referat fra den 10/4-2015:  
Bestyrelsen forventer at medlemmer opfører sig anstændigt overfor 
hinanden, uanset hvilken hudfarve man har, religion man tilhører osv. 
 
"Det findes ikke nødvendigt at udarbejde nedskrevne regler om hvordan 
medlemmer opfører sig overfor hinanden. Vi har plads til alle i NSM, og 
det forventer vi, at vores medlemmer respekterer og lever op til." 
 

 

5 .Post siden sidst. 

 

 
Tove er tovholder for skridt tæller konkurrencen. 
DGI & Firma idræts blade er modtaget. 
  

 
6. Forretningsorden. 

 Drøftelse af vedhæftet bilag 

 

 
Procedure, retningslinjer, tegningsret omkring økonomi indarbejdes i 
vedtægterne. Bent udarbejder forslag til næste møde.  
 

 
7. Årsplan. 

 Drøftelse af vedhæftet bilag 

 

 
Bemærkninger til årsplanen 
Tid og sted for Julefrokost undersøges. Annelise, informerer 
Hanne. Forslag om dans og underholdning fremkom. Bent C undersøger 
Hvide Svaner, Steen Herlufsholm hallen. 
Justering af skånemotions opstartsdato. 
Indføjelse af NSM´s aktivitets ansvarspersoner. 
Lokalereservationer tilføjes årsplanen. 
 

 

8. Eventuel. 
 

 
Bent C. har haft kaffemøde med Ole Hansen fra Kulturforvaltningen.  
Følgende emner blev drøftet: 
Lokale muligheder så som ude arealer ved Rønnebæksholm, ledige 
lokaler i Herlufsholm hallen og Kildemarksvej nr. 70. 
Aktivitets muligheder drøftet så som Fodbold fitness, Frisbeen, cykling 
uden alder (formidles til Mogens og Ruth), deltagelse i foreningens dag 
den 5/9. 
Politik for anvendelse af mobiltelefoner i forbindelse med mødevirksom-
hed blev drøftet.   
 

 
9. Næste møde. 

 
12/6 
Punkter til mødet: Julefrokost, tid og sted - (lokale der kan rumme 2-300 
mennesker)?  
Forretningsorden. 
 

 

Referat godkendt fredag d. 12/6 - 2015 af: 


