
Bestyrelsesmøde for Næstved Senior Motion 

 Næstved seniormotion 2015 

Fredag den 12/6-2015 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, & suppleant: Henning Mejer (kom lidt senere). 
Afbud: Finn Hansen 
 

Dagsorden: Referent: Signe                   Mødeleder: Bent C. 
 

1. Referat fra 8.maj 2015 
Godkendelse af sidste referat 
 

 
Referat godkendt ved påtegning af deltagernes underskrift. 
Fremover meddeler Bent C. via mail, hvornår der er deadline for 
tilbagemelding på det udsendte referat fra mødedeltagerne. 
 

 
2. Meddelelser fra formanden. 
 

 
Bent har undersøgt PBS udgiften pr. år pr. medlem = 4-6 kr. 
Undersøger fortsat fordele og ulemper ved de forskellige systemer og 
vender tilbage senere. 
Har underskrevet kontrakt for leje af hal og svømmehallen. 
Undersøgt gennem NFS at medlems tilskud kommer til udbetaling i 
foråret 2016. 
Cykling uden alder, hvor materiale er videreformidlet til Ruth og Mogens.  
Bent S. vandt skridt tæller konkurrencen, ud af de seks der deltog på 
Næstved holdet. Holdet havde tilsammen gået 906.515 skridt. Tove har 
været tovholder på skridttæller konkurrencen. 
 

 
3. Bestyrelsens arbejde. 
Årsplan 2015 / 2016. 

• Årets aktiviteter, (2. udkast) 
 
 
 
 
 

• Efterår & Vinter,  (2.udkast) 
 
 
 
 

• Forår & Sommer, (2. udkast) 
 
 

• Brochure 2015-2016 
 
 

• Folder motionstræf, 17/9-2015 
 
 
 
 

• Forretningsorden, (2. udkast) 
 

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

 
 
Ændringer og justeringer til årsplanen: 
De to julefrokoster berammes til kl. 12 og det indføjes i årsplanen. 
Julefrokost for medlemmerne ændres til den 26/11 i stedet for den 3/12. 
"Efter behov", tilføjes ud for Uddannelse/kursusvirksomhed.  
Bent indsætter dato for lokalebestilling.  
Årsplan for aktiviteterne lægges på hjemmesiden. 
 
Annelise undersøger(via Signe Lund) hvordan lokalebestilling til Bowling 
foregår.  
Tidspunktet for skånemotion ændres til kl. 9.30-11.30 & 10.30-12.30. 
Perioden for tirsdage ændres til 8/9-15 – 26/4-16. 
 
Annelise er instruktørens kontaktperson til bestyrelsen vedr. Bowling. 
 
 
Brochuren 2015-2016 og Folder motionstræf fremsendes til trykkeriet. 
Ønsker materialet retur til bestyrelsesmødet i august.  
 
Indbydelse til motionstræf fremsendes til borgmesteren og Ole Hansen 
på Kulturforvaltningen. Karen sørger for presseomtale af aktiviteten. 
Bent C. undersøger om foreningen har søgt tilskud/§ 18 midler til 
produktion af folder!  
 
Ændring/Tilføjelse til forretningsordens Økonomi punkt 5.4 nr. 3) 
Næstformanden og andre af formanden udpegede, har adgang til at se 
........osv. Forretningsorden underskrives af deltagerne på næste møde.  
 
Bent C. og Signe arbejder videre med en oversigt/plan for opgave og 
arbejdsfordeling, der fremlægges i bestyrelsen.  

 
4. Økonomi. 

• Aktuel status på foreningens 
økonomi. 

 
 

 
 
Steen orienterede om aktuel status for regnskabet, og foreningens 
formue er pr. 1/6 på 343.422.77 kr.  
Regnskabsoversigt uddeles på næste møde. 
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• Fondsmidler.(se bilag) 
 
 
 
 

• Ansøgning om efteruddannelse  
 
 

Finn og Bent C. har søgt Velux fonden om midler til kursus virksomhed 
for alle instruktørerne. Bestyrelsen afventer spændt resultatet. 
Instruktørerne høres / informeres / involveres nærmere på september 
mødet. 
 
Ansøgning fra Aase Schjøtz-Christensen om deltagelse i Qigong kursus 
med Lars Smith (2.del). Kurset foregår i Korsør, er på 12 timer og koster 
880 kr. + kørsel. Aase`s ansøgning imødekommes.  
 
NSM`s udbetaling/godtgørelse af kørsel drøftes på bestyrelsesmøde ved 
regnskabsårets afslutning. 
 

 
5. Opfølgning fra sidste møde. 

• Se pkt. 9 referat sidste møde 

 

 
Hvide Svaner er forsat et muligt emne for afholdelse af julefrokost i eget 
rum, eller sammen med andre.  
Den nye hal indrettes med selskabslokaler og kan dermed også rumme 
op til 400 gæster fortæller Annelise. Julefrokosten for medlemmerne 
ændres til 26/11, da det er muligt at få lokale i hallen. Annelise 
konfererer forsat med Hanne om planlægning. Bestyrelsen tager 
efterfølgende stilling til foreningens tilskud til menuen.  
 

 
6. Status foreningens virke. 

• Orientering aktiviteter. 
 
 

• Henvendelse fra Næstved Firma 
Sport om aktivitetstilbud til 
flygtninge. 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Henvendelse fra Næstved 
Kommune om aktivitetsdag på 
Munkebakken. 
 

 
 
Bent C. udsendt mail/orientering om henvendelse fra Næstved Firma 
Sport og Næstved kommune.  
 
Godt initiativ der ønskes igangsat af NFS for Flygtningene, som vi i 
Næstved Senior Motion har stor sympati for, men en opgave som vi ikke 
ønsker / kan påtage os at blive involveret i.  
Bestyrelsens begrundelse for ikke at gå ind i samarbejdet er: 

� at det må være en kommunal opgave som en frivillig 
organisation som NSM ikke ønsker eller kan påtage sig at blive 
involveret i  

� at det ligger uden for NSM`s formål, som er motion for seniorer 
� at det er sommer, hvor alle holder ferie og får et velfortjent 

pusterum. 
Bent C. melder tilbage til Næstved Firma Sport, v. Lise Skovgaard. 
 
Bent C. kontakter Grith Neel Andersen, Næstved kommune, om NSM`s 
eventuelle deltagelse i workshop på Munkebakken den 20/6, vedr. 
Munkebakkens fremtidige anvendelse. 

 

 
7. Post siden sidst. 

 

 
Modtaget medlemsbladene: Idrætsliv & Udspil (DGI) 

 
8. Eventuel. 
 

 
Bent C. fremkom med forslag om, at inddrage instruktørerne til 
løsning/behandling af forskellige opgaver ved at oprette ad hoc udvalg. 
Mødedeltagerne modtog det gode forslag positivt. Drøftes videre med 
instruktørerne på september mødet. 
Bent C. tager kontakt til hallen med henblik på afklaring / drøftelse af 
andre lokale muligheder for skånemotion/gymnastik. 
  

 
9. Næste møde. 
 

 
7.august kl. 9.30-13 

 

 

Referatet godkendt fredag d. 7/8-2015 af: 


